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 ةتوطئ           
م تنطلممم مممن اهتمممايضممم همملا الكتمماع مجموعممة مممن الدراعممال المتنوعممة التممي 

صمماهبها بقضممايا الثقافممة واالتصممالت وقممد اجتمعممل هممل  الدراعممال علمم  مممد  
زمني طويلت وبعضها قّدم في مؤتمرال علمية أو ثقافيمةت أو نرمر فمي بعم  
المممدوريال العربيمممةّ  لكمممّن جمعهممما فمممي كتممماع واهمممد بعمممد هممملا المممزمن يعنمممي أن 

ظمممممرا  المؤلمممممف يراهممممما صمممممالهة للقمممممرادةت ومايمممممدة ألجيمممممال جديمممممدة ممممممن القمممممرادت ن
 الرتباطها بقضايا وموضوعال متجددة في التداول الثقافي الراهنّ

وقد يأخمل بعم  المهتممين علم  الكتّماع هملا النموع ممن التمأليفت الملي 
عل  ضمم دراعمال أو مقمااللت بهجمة ضمعف المنهجيمةت وويماع روابم    يبن

كافيمممة علممم  معمممتو  الكتممماع كلمممعت فمممما الممملي يجمممم  مقممماالل لمممم تكتمممع أصمممال  
 ة منهجية واهدة؛ وما اللي يعّوغ نررها في كتاع واهد؟؟ضمن خط

وممم  اإلقممرار بوجاهممة همملا الممرأيت فممين نظممرة متأنيممة للمعممألة مممن وجممع 
آخرت تبرز فائدتها وقيمتها؛ فال رك أن المقاالل والدراعمال المتنماثرة تنطموي 
عل  قيمتها الخاصةت وقد يكون في بعضها أفكار وآراد تتجماوز ممافي الكتمع 

ممر أو طممولت بقممدر ممما هممي المط ّولممةت فليعممل معممألة الاكممر والعلممم معممألة ق صق
مرتبطممممة بقيمممممة الاكممممرة وجممممّدتها ومقممممدرتها علمممم   ثممممارة األعممممئلةّ  وفممممي جممممم  
المقمماالل والدراعممال فائممدة أيضمما  للقممارل المهممتم المملي فاتتممع الممدوريالت أو لممم 

اع يمثّمل ممن همل  يتعّن لع متابعة الندوال والمؤتمرال التي قّدمل فيهات فالكت
الناهيمممة طاقمممة جديمممدة توصمممل همممل  الممممواد  لممم  المهتممممين بهمممات بصمممورة عمممهلة 

 ميعورةت تعجز عنها الوعائل األخر ّ
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 هاوهممممملا الكتممممماع فمممممي جملتمممممع قممممممرادال فمممممي ظمممممواهر الثقافمممممة وقضممممممايا
 المتجددةّ  

وفي قضايا الثقافة اهمتّم المؤلمف بمعمائل همول الهويمةت وهمول تمأثيرال 
لوجيممما االتصمممال الجمممماهيري فمممي األدع والثقافمممةت وهمممي قضمممايا اإلعمممالم وتكنو 

اعممتجّد االهتمممام بهمما وتزايممد فممي العممنوال األخيممرةت وبمقممدور المؤلممف أن يقممدم 
آراد مناعمبة فيهمات نظمرا  الهتماممع وتخصصمع فمي طرفمي همل  الثنائيممة: األدع 
ة واإلبممداع مممن جانممعت واالتصممال والمعلوماتيممة مممن جانممع آخممرّ  كممما أن قممراد
هل  الثنائية والرب  بمين أطرافهما يعنمي اإليممان بقمانون ديناميمة الثقافمة وقمدرتها 
ممراكت بممالروم مممن أن للممك قممد يممتم بصممورة بطيئممةت ترممتر   التبئيممة  و  علمم  اله 
 التكّيممف  نظممرا  لطبيعتهمما الخاصممة المتعلقممة بالهوّيممة وبخصوصممية الجماعممة أو 

 المجتم ّ
القمارل مممن هملا الكتماعت وأن يجممد  ويأممل المؤلمف فمي الختممامت أن يايمد

فممي تنوعممع وتعممدّد مداخلممع عممامال  مرممجعا  علمم  جولممة مايممدة فممي قضممايا األدع 
 والثقافة الراهنةّ

 صالـح أبـو أصبـع
 7200تمـوز   -ن  اعم

 

 
 
 



 9 

 الفصل األول 

 

 كيف ندرس االتصال يف تراثنا ؟
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 الفصل األول 

 

 كيف ندرس االتصال يف تراثنا ؟

 

االتصال هو النشاط الذي جيعل احلياة ممكنة.  بهةحي ق ةإل اان ةاا تها  ةحي  
بترحةحي  بمةن  مع غريه من البشر بالكائنات   ب ن طري حي ينجز أ مالحي، بق إل بيعيش حلظات فرححي

خةة ل النشةةاط االتصةةان يةةلع ن ةةل العةةادات بالل اليةةل بيةةلع تعزيةةز ال ةةيع و ا لمةةع أب خ   ل ةةا، بمةةن 
خ لةةةحي تةةةلع  م يةةة. اللع ةةةيع باللنشةةةت. االللما يةةة. بيةةةلع ن ةةةل اتع ومةةةات با  ا    بيظةةةل االتصةةةال هةةةو 

  مصاحلحي النشاط األساسي لإلن اا يعرب فيحي  ن مشا ره بأفكا ه بي ل لمحي لل يري
بقل تطو  االتصال من اسل لام ااشا ة إىل اللعبري ابل غ.، بتطو ت بسةائ حي مةن اسةل لام  

احلمةةام الزالةةل بقةةرو الطبةةول إىل اسةةل لام األقمةةا  الصةةنا ي.   بتةةاا أ ظةةع منجةةزات البشةةري. اهلكةةا  
 األجبلي. ترموز ل لعبري  ن ال غ. 

ة اتصةةةالي.   بتهابتةةة  د لةةةات العنايةةة. هةةة  بقةةةل  نيةةة  شةةةعول العةةةاا ابل غةةة. اب لبا هةةةا أدا 
الشعول ه غل ا بد لات ت ليرها با لزازها هبا   بل ي  ال غة. العرهية.، لغة. ال ةرلا الكةري  ناية. ينةل  
أا جنةةل  ةةا ميفةةي  و العةةاا   بيكهةةي أا لغةة. ال ةةرلا الكةةري منةةذ أتيفةةر مةةن أ هعةة.  شةةر قةةر  مةةا زالةة  

 جنةةل هةة  لغةةات العةةاا لغةة. ميفةةل ال غةة. العرهيةة. مةةا فلتةة   ل ةة  بسةةلظل لغةة. اللوانيةةل هةة  العةةرل   بال
حيويل ا ال لمي.،  بال ل ة   ى ف ع نصوني ا اليت تلب  منذ أتيفر من ألهي  ام   بتان  أبل ت م. 
نزلةة    ةةى نبينةةا صمةةل ع نيةة ى م   يةةحي بسةة ع   هةةي ت مةة. إقةةرأ     بتانةة  حكمةة. م و أا لعةةل 

يكمةةن  -ال ةةرا ة بتعةةا ن النةةاق –عةةا فوا    أي أا يلوانيةة وا   بو ت ي مةةا النةةاق قبائةةل بشةةعواب  ليل
 لوهر احلياة بنشاط ا األساسي الذي دبنحي تصبح احلياة م لحي . 

بهذا النشةاط االتصةان تةاا بمةا يةزال لةوهر احليةاة منةذ األزل فاألسةرة تلها ةل هع ة ا مةع  
 رمها ألهنائ مةةةا  ةةةن طريةةةإل االتصةةةال، هعةةةن  ةةةن طريةةةإل االتصةةةال     باألل باألم يعةةةرباا  ةةةن مشةةةا

بينشةةتاا أهنائ مةةا  ةةن طري ةةحي   ب ةةةن طريةةإل االتصةةال تةةلع اتبةةادالت اللجا يةة. باتهاب ةةات ال ياسةةي.، 
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بيعرب اان اا  ن إهلا اتحي بيرفحي  ن نه حي بتنلشر األفكا  باتبادئ  بقبل هةذا ت ةحي  ة  الرسةاالت 
ااسةةة م  إفا فاالتصةةةال هةةو النشةةةاط الةةةذي هةةةحي  ال ةةمابي.  ةةةن طريةةةإل االتصةةال، بهةةةحي انلشةةةرت د ةةوة 

 ملنيا  هطبعحي  -ح ب تعبري اهن خ لبا   –يصبح اان اا 
 – ةةرب بسةةي . مةةا  –باالتصةةال ك تمةةا  رفنةةاه   م يةة. ديناميكيةة. ي ةةوم هبةةا اتلصةةل   اترسةةل  

 ةن طريةإل  لن ل  سةال. ممةل اتع ومةات أب ا  ا  أب االااهةات أب اتشةا ر إىل ا خةرين،  ةلن مةا،
  1الرموز، و ظرن ما، بهغن النظر  ن اتعي ات أب اللشويش الذي يرافإل هةذه العم ي.

ميكننةةا  2ب  ةةى  ةةو  تعريهنةةا لعم يةة. االتصةةال ب نانيةةرها الةةيت حةةلد ها و الهصةةل ال ةةاهإل 
انيةةر د اسة. االتصةال و تراانةا العةرال  بال يلوقةع الةلا ق ل تصةال و الةيباأ العةرال أا جيةل هةذه العن

أبمسائ ا ت ة ، بال يلوقةع الةلا ق تةذل  أا جيةلها م ةموم. و سةهر باحةل أب لةلح تاتةب باحةل ، 
فل اس. االتصال ملةا  إىل ميفةاهرة و د اسة. الةيباأ العةرال، إف أا  نانيةره مبيفواة. و ت ةا ي  تلةب 

 األدل بال غ. بالب غ. باله حي باللا يخ باله  ه. ب  ع الك م باتعا ن العام. 
 غرب أا اللا ق العرال بهو قابل د اس. االتصال و اليباأ العرال يل سحي به  لواهححي بال 

مشا ر اللعاط  اليت من الصعب أا تهص حي  ن ميز ال مهر منحي، بلكن د اسة. االتصةال و الةيباأ 
 العرال هشكل   مي ت ل زم ا ا. شربط ال غىن  ن اك

  معاني ا ف ع ل يباأ بقل ة   ى ل   نصونيحي بالغوص و  1
 ف ع لنظرايت االتصال و الغرل بملاهعل ا و مصاد ها   2

 مو و ي. و تنابل االتصال و اليباأ العرال   3

 قراءة يف األدبيات:
منةةةةذ الع ةةةةل ال ةةةةاهع مةةةةن ال ةةةةرا العشةةةةرين هةةةةلأت الل اسةةةةات اا  ميةةةة.  ةةةةلع اهلمامةةةةا اب زا    

هيةةات اا  ميةة.   ةةى د اسةةات مةةابل أا ابالتصةةال و الةةيباأ العةةرال بااسةة مي     باشةةلم   األد
 تؤنيل الل اسات اا  مي. هردها إىل أنيول ديني. أب ترااي. بهةذه الل اسات ت ع م  شرقل ك

أبال ك شرق. مابل أا ترهط اا  م اتعانير ابألنيول اليبااي. أب األنيول الليني.، بهي هبذا  
  لوسةائل االتصةال اامةاهريي اتعربفة. هوسةائل ال تهرق ه  اا ة م تنشةاط إن ةات  ة ، بهةو نلةا 

، بهةة  االتصةةال بهةةو نشةةاط  ةةام أمةةل مةةن اا ةة م، إف يشةةلمل  ةةمن مةةا Mass Mediaاا ةة م 
 يشلم حي االتصال غري ال هظي 
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بهةةذه الل اسةةات و خ ط ةةا هةةذا لع ةة  اا ةة م م ةةاباي ل تصةةال حينةةا بم ةةاباي ل ةةل وة  
تنشةاط إن ةةات بهة  ال ةرلا الكةري ترسةةال. إ ية. ل بشةر   ب  ةةى   حينةا لخةر   با تهةرق هةة  االتصةال

 الرغع من أا ابحيفا  إ  ميا  تبريا  يلبىن مه وم اا  مي الغرال اللان حيث ي ولك
هةةةو تزبيةةةل النةةةاق ابألخبةةةا  الصةةةحيح.، باتع ومةةةات ال ةةة يم.  – اا ةةة م ابتعةةةىن احلةةةليث 

 أي نيةةةةائب و باقعةةةة. مةةةةن الوقةةةةائع أب مشةةةةك . مةةةةن  باحل ةةةةائإل اليفاهلةةةة. الةةةةيت ت ةةةةا لهع   ةةةةى تكةةةةوين
إال أنحي و  3اتشك ت حبيث يعرب هذا الرأي تعبريا  مو و يا   ن    ي. ااماهري باااها ع بميو ع  

هلاية. تلاهةحي ي ةةول الةلين ااسةة مي ديةةن إ  مةي هطبيعلةةحي    بهةذا يلنةةال مةع اللعرية  الةةذي لةا  هةةحي 
مسابي. لا ت للعرب  ن طبيع. اام و  باااهاتحي بميولةحي بللغريهةا أي ةا  لإل  م، ألا ااس م  سال. 

    بالكاتب نه حي يعود مرة أخةرح ليؤتةل أبا  ال ةرلا الكةري يعةرب  ةن الهكةرة اا  مية. الوالبة. و 
 4اللعري  اباس م بهياا مزاايه الكرمي. ه هظ لخر هليل  ن اا  م بهو الل وة   

ن مأزق اقحام مصط ح اا  م ابسل لام مصط ح الل وة ااس مي بتاا ميكن اخلرب  م 
 بهو أتيفر أنيال. بدالل. 

بتةةةةاا مةةةةن اتمكةةةةن تةةةةذل  ل  ةةةةرب  مةةةةن مةةةةأزق اسةةةةل لام مصةةةةط ح اا  مةةةةي اسةةةةل لام  
مصةةةط ح االتصةةةال ليشةةةمل تافةةة. أشةةةكال االتصةةةال الةةةيت  رف ةةةا العةةةرل قةةةلميا ميفةةةل الشةةةعر باخلطاهةةة. 

 باتناظرات بال ص. 
بهةو  ائةل  5هذا اتةأزق د   بةل ال طية   ةزة و تلةال اا ة م و نيةل  ااسة م ببقع و 

 و هذا ا ال، بتذل  تبعحي العليل من الكلال الذين تلبوا حول هذا اتو وو 
اثنيا ك هعةن الل اسةات الةيت  هطة  هة  االتصةال بالب غة.، بهةذا االاةاه يل ةع ابلعم ية. و 

هةذا االاةاه تلةال د  صمةل خهةالي ب د   بةل العزيةز شةرن هحةو  اتعاا.، بلعل أف ةل مةا تلةب و
  إال أا الكلال ا يلحر اللق.  82 – 45صك –ه غ. لليلة، بخاني. و البال اليفات منحي ع ص

و إنيلا  األحكام، إفا ا لرب الكلال أا اللالل. ال غوية. العرهية. ل ب غة. هةي ات اهةل تةا ن ةميحي اليةوم 
  اقةةرا  اتةةؤله  أبا اهةةن بهةةب الكاتةةب و تلاهةةحي الربهةةاا و بلةةوه البيةةاا هةةو هع ةةع االتصةةال   بتةةذل

با ع اللصني  الع مي الراب ي ل تصال، بفل  أمر يلجاهةل أا مةا قلمةحي ااةاحظ و تلةال البيةاا 
 6باللب  هو األساق الذي هىن اهن بهب   يحي تلاهحي اتوسوم هة الربهاا و بلوه البياا 
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 ق االتصال و اليباأ العرال فأننا سون نل ق ما يلع إل هلونييل الرسةال. بإفا أ د  أا نل 
ابلبيةةاا، أب د اسةة. مةةا  –تااةةاحظ باهةةن بهةةب   –إىل اتل  ةة ، بهةةذا يشةةلمل   ةةى مةةا أمسةةاه الةةبعن 

أمسةةةاه لخةةةربا ابلب غةةة. ميفةةةل أال هةةة ل الع ةةةكري ب بةةةل ال ةةةاهر اارلةةةات، تةةةذل  د اسةةة. مةةةا أمسةةةاه 
 . ميفل اهن سناا اخلهالي البعن ا خر ابلهصاح

بال شةةة  و أا د اسةةةة. االتصةةةةال و الةةةةيباأ ت ةةةةل زم منةةةا اسةةةةلل ا  مه ةةةةوم الةةةةيباأ، الةةةةذي  
 حلد ه ساه ا  بهوك 

 عاليباأ هنا يشلمل   ى تل ما ينجزه اان اا من خ ل اا هحي و سياقحي ا لمعةي سةوا    
بتو أ  ةرب األليةال و تةل علمةع مةن تان  ت   اتنجزات فكري. أب مادي.، بهذه اتنجزات تنل ل 

 ا لمعات، حبيث تصبح هذه اتو باثت هي مكو ت بلودها اليف او بأساق  ايز ا لمعات    
بهةةةذا اللعريةة  يعةةك أا لكةةل أمةة. تراا ةةا الةةذي مييزهةةا  ةةن غريهةةا، بفلةة  هنةةا    ةةى ارهل ةةا  

اأ هنةةلي، بتةةراأ فرن ةةي     إ    اللا خييةة. اخلانيةة.   بلةةذل  ميكننةةا احلةةليث  ةةن تةةراأ  ةةرال بتةةر 
بيعك هذا اللعري  تل اتنجزات اليت ح   ةا ييةع النةاق اتنلمة  إىل ح ةا ة با افة. أمة. مةا، هغةن 
النظةةةر  ةةةةن أنيةةةةو ع بمنةةةةاهل ع بأمةةةاتن بالد ةةةةع   فةةةةاهن سةةةةناا بااةةةاحظ باهةةةةن خ ةةةةلبا باهةةةةن ات هةةةةع 

 ةا ة العرهية. بااسة مي.، بمنجةزا ع هةي لةز  با مذات بغريهع يل اببا و انلمائ ع إىل اليف افة. باحل
 من اليباأ العرال ااس مي 

بهذا اللعري  بت ميناتحي  رب ي بهحن هصلد احلليث  ن االتصال و اليباأ العرال، ألا  
بمةةا يلبع ةةا مةةن  –ت مةةات م الع ةةيع   –أمامنةةا م ةةؤبلي. اللعةةرس لل اسةة. االتصةةال و ال ةةرلا الكةةري 

وانبةةحي االتصةةالي. بهةةي تةةرتبط جبوانةةب الةةل وة ااسةة مي.   بلةةذا فةة ا هةةذا اللعريةة  م ةةؤبلي. و ف ةةع ل
ال ميكةن أا يعلةرب تةرااث  –تلةال م  ةز بلةل   –ي ليفىن ما هو غري إن ات، بيعلرب أا ال رلا الكري 

 ألنحي إالهي بغري خا ع ل م اييس البشري. اليت تنطبإل   ى اليباأ اب لبا  أنحي منجز هشري 
 ي ةة. أا الةةذين أد لةةوا د اسةة. ال ةةرلا الكةةري اتصةةاليا ب   أب إ  ميةةا بقعةةوا و مةةأزق بو احل 

إخ او ما هو غري هشري ت اييس هشري.   بقاد اخل ط ه  مه ومي اا  م باالتصال إىل معااات 
 غري دقي . تا انيط ح   يحي البعن ابسع اا  م ااس ميك

 وم اا  مي ااس مي حيث ي ولكبلنا أا نعجب ل ول ابحث بهو قلد مه 



 15 

 يلحلد مه ةوم اا ة م ااسة مي مةن خة ل اللعرية  اعةلد لإل ة م الةذي أ ةله الع مة.  
 األتات اتولربت هوك

 اللعبري اتو و ي  ن    ي. ااماهري باااها ع بميو ع و نهس الوقة  بفلة   ةن طريةإل  
حيح. باليفاهلةة. باألخبةةا  الصةةادق. الةةيت ت ةةا لهع   ةةى تزبيةةل هةةذه اامةةاهري ابحل ةةائإل باتع ومةةات الصةة

 7تكوين  أي  ام نيائب و باقع. من الوقائع أب حادا. من احلوادأ أب مشك . من اتشك ت  
فكي  ميكةن أا يلحةلد مه ةوم اا ة م ااسة مي هنةا    ةى تعرية    مة. أتةات لةيس لةحي  

ىل معةةايري غرهيةة.ب أم جيةةب أا يكةةوا تعريهةةحي   مةة. اباسةة مب أجيةةب أا خي ةةع اا ةة م ااسةة مي إ
 هعةةا  مةةن مبةةادئ الةةلين بتعاليمةةحي بنصونيةةحي إفا أ يةةل لةةحي اخلصونيةةي.ب بتةةذل  ألةةيس مةةن الوالةةب أا 

 ي ع الباحث اللعري  بقلد مه ومحي من خ ل ف ع باو خلصونيي. اا  م ااس مي بميزاتحيب
م اتصط حات اليت اسل لم  ل لعبةري بال جناو احل ي . إفا ق نا أا هناك خ طا  و اسل لا 

إف مت  –سةةوا  تةةاا االتصةةال و الةةيباأ أب االتصةةال ال ةةرلت أب االتصةةال ااسةة مي  – ةةن االتصةةال 
 اسل لام مصط حات اا  م ااس مي باالتصال بالل وة دبا اللهريإل هين ا 

مي هي اعرك  ع بمع أا الني. ات  ص. للح الكلال الذين تنابلوا مو وو اا  م ااس  
 و صافير أساسي.ك –هرغع نيل ع ات  ص.  –لل اس. هذا اتو وو العام، إال أا د اسا ع قل بقع  

أبال  ك اخل ةط و اسةةل لام اتصةةط حات، ف ةةع يةلع اللهريةةإل هةة  االتصةةال ال ةرلت بالةةل وة مةةةن لانةةب، 
 مي أب اا  م و ال رلا باا  م من لانب لخر، بلذا ف ط أط إل   يحي اسع اا  م ااس 

بتذل  ا يلع اللمييز ه  أشكال االتصال و اليباأ مةن شةعر بخطاهة. ب سةائل بمنةاظرات  
بغريهةةا، باالتصةةال الةةليك ميفةةل اخلطاهةة. اللينيةة. باالتصةةال الش صةةي هبةةلن الةةل وة، ف ةةل اةةأ هعةةن 

 الكلال إىل اط ق مصط ح اا  م ااس مي   ى تل فل  
  ةى الةرغع ممةا هة  االانة   9 بل ال ةاد  حةامت ي ةابي هة  الةل وة باا ة م بهكذا جنل د  

مةةةةن اخةةةةل ن و ااةةةةوهر   فينمةةةةا نلهةةةةإل ييعةةةةا    ةةةةى أا الةةةةل وة ممةةةةل و لوهرهةةةةا احلةةةةإل بالصةةةةلق 
باتو ةةو ي.، فةة ا اا ةة م ال يعةةرب ابل ةةرب ة  ةةن احلةةإل، بقةةل قمةةل و طياتةةحي الكةةذل بالذاتيةة.، بهةةذه 

بفلةة  أمةةر طبيعةةي ألا  –  ةةى حةةل سةةوا   –بهحةةن نلةةاهع اا ةة م الغةةرال بالعةةرال مسةةات نعةةات من ةةا 
 اا  م هو نشاط إن ات يعرب  ن مصاحل بأهلان بل ا  خمل ه. 
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بجنةةةل الباحةةةث يط ةةةإل مصةةةط ح اا ةةة م ال ةةةرلت،   ةةةى الةةةرغع ممةةةا مم ةةةحي ت مةةة. اا ةةة م مةةةن  
ي ةةةل لم مصةةةط ح االتصةةةال ال ةةةرلت ت ةةةمينات أحيةةةا   تكةةةوا سةةة بي.   بتةةةاا األلةةةل  ابلكاتةةةب أا 

بهةو األمةل تمةا  –ل لعبري  ن م م. اللب يغية. و تونيةيل الرسةال. اا ية.   إال أا مصةط ح االتصةال 
انيط ح مشوش للح هذا الباحث، ألنحي ال يهرق هة  مصةط ح االتصةال بمصةط ح  –أشر  ساه ا  

م ملنةةوو،  ةةرن منةةذ  رفةة  اخل ي ةة. االتصةةال اامةةاهريي، بهينمةةا اتصةةط ح األبل يعةةرب  ةةن نشةةاط  ةةا
  ةةى هةةةذه األ س، فةةة ا اتصةةةط ح اليفةةةات هةةةو تعبةةةري  ةةةن لانةةةب مةةةن هةةةذه الظةةةاهرة، ا تبطةةة  حةةةلييفا 
ابخةةةيباو بسةةةائل االتصةةةال اامةةةاهريي، بازدهةةةا  الصةةةحاف. باافا ةةة. بالل هزيةةةوا بال ةةةينما، بلةةةذا فةةة ا 

اا ة م اامةاهريي، ب ةذا فة ا خصائص االتصال ااماهري مرتبط. إىل حل تبةري ممكانيةات بسةائل 
حصةةةر الكاتةةةب لوسةةةائل االتصةةةال اامةةةاهريي اتعانيةةةر  م ةةة. أنةةةواو مةةةن الوسةةةائل، باد ا  الوسةةةائل 
الش صةةةةي. في ةةةةا، يةةةةؤدي إىل خ ةةةةط اتهةةةةاهيع، إف أا الوسةةةةائل الش صةةةةي. لي ةةةة  نو ةةةةا  مةةةةن بسةةةةائل 

الةةيت    ةةا الرسةةل  االتصةةال اامةةاهريي، هةةل هةةي نةةوو مةةن االتصةةال بهةةو الةةذي تةةلخل  ةةمنحي الةةل وة
باألنبيا  إىل اخل إل، بيلخل  منحي اتصال اان ات ابلطري أب احليواا بهحن نع ةع مةن قرلننةا الكةري أا 

 سيل  س يماا تاا يعرن لغ. الطري، قال تعاىلك
 بب أ س يماا دابد بقال اي أي ةا النةاق   منةا منطةإل الطةري بأبتينةا مةن تةل  شةي  أا هةذا  

بيشةةمل تةةذل  االتصةةال اان ةةات مةةع فاتةةحي، بفلةة  مةةا أمسةةاه اهةةن بهةةب هيةةاا  11 ةةو اله ةةل اتبةة  
اال لبا  إف ي ولك  إا األشيا  تب  هذبا ا تن تب ، بتعرب معاني ا تةن ا لةرب بأا هعةن هياظةا ظةاهر 

 ، بهع حي ابطن  
 تما يشمل أحلأ أنواو االتصال بهو اتصال اان اا اب ل. ميفل الكمبيوتر باالنيبن   
بال هةةل مةةن ااشةةا ة إىل أا الكيفةةريين ممكةةن تلبةةوا و مو ةةوو اا ةة م ااسةة مي قةةل خ طةةوا  

ه  االتصال ال ةرلت بهة  أشةكال االتصةال و الةيباأ العةرال، بلةذا ف ننةا جنةل هع ة ع أد لةوا الشةعر 
تهةابت،  و نيل  ااس م بالعصر األموي اب لبا ه إ  مةا  إسة ميا ،   ةى الةرغع ممةا و م ةامينحي مةن

بميكن الرلوو و هذا الصلد إىل العليل من الذين تلبوا و هذا االااه ميفل د   بل ال طي   زة ب 
بهةةي مصةةط ح   مةةي فات داللةة.  ةةا  –د  إهةةراهيع إمةةام بغريمهةةا   بهنةةاك مةةن لعةةل ت مةة. اا ةة م 

ن مث فة ا حلييفةحي مرادف. ل لب يغ ميف ما تاا فل   نل د  صمل  جا  اخلطيب بم –أهعادها الراس . 
  12 ن اا  م تاا م صودا  هحي هذا اتصط ح، بهو اللب يغ بالذي يعك  م يا اللب يغ بنشر الل وة  
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مصةةيبا و  –أمةةا الكاتةةب  م ةةاا البنةةل ف نةةحي و تلاهةةحي مةةن ق ةةااي اا ةة م و ال ةةرلا يؤتةةل  
لإل  م قوانينةحي الشةبي . أا اا  م لحي نيه. الع ع احل ي ي بالهن، يرحك  خ ني. ال ول أا   -فل  

ه ةةوان  الع ةةوم احل ي يةة. بقوا ةةلها، ي ةةان إىل مةةا سةةبإل أا اا ةة م النةةالح قلةةا  إىل معرفةة.  مي ةة. 
ه ةةوان  ا لمعةةات البشةةةري. بح ةةائإل الةةةنهس اان ةةاا   فك مةةةا زادت معرفةة. اا  مةةةي هبةةذه احل ةةةائإل 

الوقةة  نه ةةحي ملصةةل ابتواهةةب الهنيةة.،  بت ةة  ال ةةوان  زاد إت انةةحي لعم ةةحي اا  مةةي، لكةةن اا ةة م ي
ف ةيس تةةل دا ق ل وا ةةل ال غة. بقةةوان   اتوسةةي ى باللصةوير بالنحةة  بالشةةعر بالنيفةر بغريهةةا مةةن أنةةواو 

 13األدا  اا  مي جيب أا يكوا ابل رب ة إ  ميا   لحا   

إن ةات بهةو  –بي ع الكاتب و مةأزق ات ا نة. إف قةابل أا يع ةل م ةا  ت هة  هةذا الع ةع  
به  ما أمساه ابا  مي ال رلت بهو إ ي     بهكذا جنله هعل أا يعلد أنشط. اا  م اتعانيرة  –

ميفةةةل الل ايةةة. باللع ةةةيع باا ةةة ا بالع قةةةات العامةةة.، يل ةةةا ل أيةةةن مكةةةاا اا ةةة م ال ةةةرلت مةةةن هةةةذه 
 األنشط. اليت تلخل  من مه ومات اا  م العام ب

لت  هةع مةةن   يةةلة الوحلانية. بأا ات يةةاق الوحيةةل الةذي يعمةةل هةةحي بجييةب أبا اا ةة م ال ةةر  
اا  م ال رلت هو إن اني. اان ةاا اتلميف ة. و  بوديل ةا اتط  ة. ل  ةالإل  ةز بلةل، بلةذا ف نةحي إ ة م 

  بتةاا حةري  ابلباحةث أا يبلعةل  امةا  ةن أي شةكل 14مو و ي يلص  الصلق بيصل   ةن احلةإل
ا  م مبهاهيمحي اتعانيرة بهو إن ات، باالتصال ال ةرلت ألنةحي إ ةي، بمةن مث من أشكال ات ا ن. ه  ا

ف ا هذا االتصال اا ي لحي قوانينحي ب ساللحي بأس وهحي اتعجز، الذي جيب أا ينأح  ةن ات ا نة. ه ةوان  
 خا لحي  نحي 
بين اق البعن و ح ن نةواايهع ليةلفعوا إىل صابلة. تطبيةإل هعةن م ةاييس اخلةرب الصةحهي  

بأنةةواو ات ةةلمات و األخبةةا    ةةى ال ةةرلا الكةةري تمةةا حةةابل أا يهعةةل فلةة  د  صمةةل فريةةل  ةةزت و  
تلاهةةحي د اسةةات و فةةن اللحريةةر الصةةحهي و  ةةو  معةةاا قرلنيةة.، بفلةة  مةةن خةة ل مةةا أب ةةححي مةةن 

 هلن د اسلحي بهوك
سةة مي.  االسةةلهادة مبةةا و ال ةةرلا الكةةري مةةن معةةاا م ةةيت.، باالسيبشةةاد هبةةا لو ةةع أسةةس إ 

لبعن ااوانب باتهاهيع و فن اللحرير الصحهي، باليت سبإل  ا ال رلا الكري أبتيفر من ا ا.  شةر 
قةةر   مةةن الزمةةاا     فةة ا أحةةلأ مةةا بنيةةل إليةةحي الكيفةةري مةةن لوانةةب و اللحريةةر الصةةحهي هةةو الن ةةإل 

  15الذي سا    يحي ال رد و ال رلا   
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و اسل صةةةا  هعةةةن ااوانةةةب باتهةةةاهيع و فةةةن  بقةةةل هةةةذل اتؤلةةة  و تلاهةةةحي ل ةةةلا   ظيمةةةا   
  ةى  –تما أشر  و م حظاتنةا ال ةاه .   –اللحرير الصحهي و ال رلا الكري، بانصب هذا اا ل 

إهراز إ جاز ال رلا من خ ل إي اح اشلمال ال ةرلا   ةةى  نانيةر مةن فةن اللحريةر الصةحهي ، بهةو 
 عال ي ال فيحي الكيفري 

 مةةةا ، لةةةيس ألنةةةحي يشةةةلمل   ةةةى م ةةةلمات األخبةةةا  تمةةةا  رفةةة  و بيظةةةل إ جةةةاز ال ةةةرلا مب 
اللحريةةةر الصةةةحهي، بلةةةيس ألنةةةحي يشةةةلمل و معاتةةةحي   ةةةى األسةةةت . ال ةةةل.، فلةةة  ألنةةةحي تلةةةال مسةةةابي، 
بإ جةةازه يهةةوق هةةذه اتعةةايري اان ةةاني. الةةيت تةةرتبط ابخلةةرب الصةةحهي   بتةةاا مةةن األلةةل  أا يةةل ق 

رلت مث ي ةةةلم مةةةن خ  مةةةا م ةةةاييس اتصةةةالي. تبةةة  لنةةةا سةةةبل الباحةةةث الب غةةة. ال رلنيةةة. باا جةةةاز ال ةةة
 اا جاز االتصان و ال رلا، ليس   ى سبيل ات ا ن. ه وان  اللحرير الصحهي 

بتذل  ي وم د  سيل الشن يطي هل اس. م ي ي.  لنصوص األخبا  و سو ة األنعام بهةو و  
. بظيه. األخبا  و سو ة األنعام بفل  و ا اة. د اسلحي هعل أا يهرق ه  اخلرب بالنبأ يعمل إىل د اس

، بالكاتةب و 16أهوال هي األخبا   ةن م ، باألخبةا   ةن  ةاا الغيةب باألخبةا   ةن  ةاا الشة ادة
 د اسلحي اتعنون. مهاهيع إ  مي. من ال رلا الكري ، يؤتل أنحيك

نةةةحي ال عةةةال  مةةةن خةةة ل مةةةا قةةةلم  لةةة  مةةةن شةةةواهل و هةةةذه ال  ةةةي. ت ةةةلطيع أا اةةةزم أب 
ل م ا ن. هة  لةوهر اا ة م و الصةو ة الةيت تعةا ن   ي ةا دا سةوه، بالصةو ة الةيت ميكةن اسل  نية ا 
من ال رلا الكري ألا موال . األحلاأ ب ر ة ا  ر ةا  نيةادقا  نزي ةا  بأمنيةا  ال قةاال بال يةلاهن مةن 

 17للا   يع خبري حب ائإل األشيا  بخصائص ا ال ختهي   يحي خافي.  
نرح أا د اس. ال رلا الكري جيب أا تظةل  ةا خصونيةيل ا بلةذا فة ا مةا أشةا  إليةحي جبةوهر ب  

اا  م و الصو ة الةيت تعةا ن   ي ةا دا سةوه، جيةب أال تطبةإل م ايي ةحي   ةى ال ةرلا الكةري   بفلة  
لحي ماشيا  ألا تصبح د اس. ال رلا لز ا  مةن   ةع اا ة م تمةا ميكةن أا يلةوهع الةبعن، بللب ةى د اسة

 و لوانبحي االتصالي. لز ا  من   وم ال رلا، ال من   ع اا  م 
بهنا يربز الل اؤل اللانك هل ميكةن د اسة.  ةرس األحةلاأ اللا خيية. و تلةب اللةا يخ هنةا   

  ى م اييس اخلةرب الصةحهي تمةا فعةل د  صمةل فريةل  ةزت ، بتمةا فعةل د  سةيل الشةن يطيب بتةافا 
 أنحي ظاي. الهن بالع ع الذي خت ع ت ايي حي تل الع وم !بجنعل فن اللحرير الصحهي بت
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ب  ةةةى الةةةرغع مةةةن أا أمينةةة. الصةةةابي ب د   بةةةل العزيةةةز شةةةرن و تلةةةال نظريةةة. اا ةةة م و  
الةةل وة ااسةة مي. بو تلةةال ال ةةرية النبويةة. باا ةة م ااسةة مي الةةذي يشةةا ت ما و  ليهةةحي د  صمةةل 

يهرقةةوا هةة  اا ةة م باالتصةةال، إال أظةةع ال ي لزمةةوا هبةةذا   بةةل اتةةنعع خهةةالي،   ةةى الةةرغع مةةن أظةةع
شةةيتا   –و أحيةةاا تيفةةرية  –اللهريةةإل بخي طةةوا تيفةةريا  و تطبي ةةحي، ممةةةا جيعةةل اا ةة م باالتصةةال  نةةلهع 

باحلا    بهذا ما أبقع ع و شةرك تطبيةإل مصةط ح اا ة م ااسة مي   ةى تةل أنةواو االتصةال   بمت 
 م و ا لمع العرال ال لي   ب  ى سبيل اتيفةال فة ا هةذا اخل ةط لع  ةع فل   نل حلييف ع  ن اا 

با لةةرببا األ يةةاد باألسةةها  بالةةرح ت بسةةائل  18يعلةةرببا لدال ال ةة م  اتصةةاال   هةةي لدال اا ةة م
إ  م !ب بتذل  يلحلاوا  ن ته ري األدل   ى أساق إ  مي ي وم   ى أسةاق نظرية. االتصةال 

ته ريه   ى أساق نظري. االتصالب بتافا يلحلاوا  ن  م ي. االتصال ببظائه ةا   بتافا ا يكن 19ب
مث ي ةةر با هعةةل فلةة  أا ك   هةةذه الوظةةائ  اا  ميةة. ااوهريةة. ظ ةة  م ةةلمرة و تةةل العصةةو      

  20 
بو تلةةال مةةن ع اا  مةةي ااسةة مي و نيةة ح احلليبيةة. ل ةةلتلو  سةة يع  بةةل م حجةةازي 

 ا  م   ى االتصال حينا، بيط  حي   ى الل وة حينا لخر إف أنحي يرحك جنله يط إل مصط ح ا
 اا  م تما هو مع وم، قل  افإل اخل ي . منذ نشأ ا، بلكنحي ا يكن مصنها من حيةث هةو  

 21  ع لحي قوا له بقوانينحي بنظرايتحي اتلعلدة، تما هو   يحي احلال و أايمنا هذه    
 لي   ل ل وة ح  ي ولكبيط إل مصط ح النشاط اا  مي ه 

 هةةذا، بل ةةل تةةاا مةةن ةةةرات هلنةة. احلليبيةة. أبا  كةةن ات ةة موا مةةن توسةةيع دائةةرة نشةةاط ع 
اا  مةةةي، ممةةةةا أدح إىل زايدة  ةةةةلد الةةةةلاخ   و ااسةةةة م أ ةةةةعافا  م ةةةةا ه.  مةةةةا تةةةةانوا   يةةةةحي قبةةةةل 

 22احلليبي.   
ي يعةرب  ةن نشةر ااسة م بهحن نع ع أا مصط ح الل وة هةو اتصةط ح االتصةان الن ةي الةذ

 هبلن دخول الناق فيحي 
بهةةو ي ةةل لم نهةةس اتصةةط ح ل حةةليث  ةةن اا ةة م الشةةه ي باا  مةةي اللحريةةري هةةلي   

  ن اسل لام مصط ح االتصال 
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 إذن كيف ندرس االتصال يف الرتاث؟
من خ ل  ر نا ال اهإل بمناقشلنا لةبعن الل اسةات الةيت  يفةل اااهةات  ليةلة و د اسة.  

   م ف ننا نرح ما ي يكاا
  أنحي جيب اللهريإل ه  مهاهيع االتصال باا  م بالل وة باالتصال ال رلت مما يةؤدي إىل 1

 مباحث ملميزة 
فاالتصال ظةاهرة  امة. تشةمل االتصةال ال ةرلت باالتصةال اامةاهريي باالتصةال الش صةي  

ت العامةةة.   باا ةةة م هةةةو الظةةةاهرة باامعةةةي بتشةةةمل اا ةةة م بالةةةل وة بالل ايةةة. باا ةةة ا بالع قةةةا
االتصةةالي. اان ةةاني. اترتبطةة. هوسةةائل اا ةة م ااماهرييةة.، الةةذي ترسةة   قوا ةةله للشةةكل   مةةا لةةحي 
أنيةةةولحي بنظرايتةةةحي فات الطةةةاهع اان ةةةات الةةةيت يصةةة ح هع ةةة ا ألا يعمةةةع   ةةةى ا لمةةةع البشةةةري ت ةةةحي، 

 . اعلدة بلبع  ا ا خر خصونييا ا اليت ترتبط هبيتا ا االللما ي
بمةةن مث فةة ا قوا ةةل   ةةع اا ةة م ميكةةن أا تطبةةإل بأا ي ةةلهاد من ةةا و أي  سةةال. إ  ميةة.،  

بهكذا جنل أا ما يك ب اا  م خصونييلحي هو م ام  اا  م بأهلافحي   إف أا اا ة م و تةل 
ميكةةةن أا ي ةةةل لم نهةةةس الوسةةةائل مةةةن نيةةةحاف. بإفا ةةة.  -م مةةةا اخل هةةة  األهةةةلان –ا لمعةةةات 

 . أب مرئي. بسينما بتلال بغريها، بميكنحي أا يهيل من نظةرايت  اةري بسةائل اا ة م للح يةإل م مو 
هةو م ةموا الرسةال.  –  ةى سةبيل اتيفةال  –اتصال  لح   بلكن ما جيعل اا  م إ  ما  إس ميا  

. اليت قم  ا بليس ألا هناك   ع ا  م إس مي، بإا تاا هذا ال ينهي أا تكوا هنةاك خصونيةي
 ل رسال. اا  مي. ااس مي.  يزها  ن غريها 

  يرتبط االتصال ال رلت ا تباطا  مباشرا  ابل رلا الكةري، بمةن مث ف ةو اتصةال منةزه معجةز، 2
بال جيوز أا خي ع ل لالل.   ى إ جازه هرهطحي مبعايري إن اني.، ف و اتصال إ ي لحي خصائصةحي الةيت ال 

فة  جيةوز أا خي ةع  –الظةاهرة اان ةاني.  –  ى اتعايري اا  مية. تلات، باليت جيب أال تل ق هنا  
ال ةةرلا الكةةري إىل معةةايري اخلةةرب الصةةحهي، بال أا خي ةةع إىل معةةايري م ةةلمات اخلةةرب    هةةذه اتعةةايري 

 الغرهي. اترتبط. هصنا . اخلرب بما في ا من إاث ة ، ململ الصلق بالكذل بالل وين 
انب االتصال و ال رلا، بمةن خة ل د اسةلنا ا جةازه، بمةن هل أا الوالب أا تل ق لو  

 خ ل هذه الل اس. ي لهاد و ب ع أسس االتصال اان ات 
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  إفا تةةاا اا ةة م نلالةةا  إن ةةانيا  مرتبطةةا  هوسةةائل اا ةة م اامةةاهريي ف نةةحي جيةةل  ااشةةا ة 3
هنةاك  سةال. إسة مي. تن   ةا إىل أا احلليث  ن اا  م ااس مي يصبح مشرب ا  بمرب ا ، ما دام  

الوسي . اا  مي.، فاا  م ااس مي مولود، بتلميفةل نيةو تحي ابللعبةري  ةن ات ةام  ااسة مي. الةيت 
 تن   ا بسائل اا  م بهي و تول  ا الليك جيب أا تلميفل و نيو ت ك

خللمة.  إ  م إس ميك يشلمل   ى  سائل تعةرب  ةن مه ةوم الةلين بتشةرح معانيةحي بأهعةاده،  أ
 ا لمع ااس مي 

إ ةةةةة م إسةةةةة ميك ال يةةةةةرتبط هشةةةةةرح أهعةةةةةاد الةةةةةلين أبسةةةةة ول مباشةةةةةر، بلكةةةةةن  سةةةةةائ حي مبنيةةةةة.   ل
بمن جم. مع تعاليع اللين ااس مي بقيمحي سوا  أتان  هذه الرسائل  يفي يات أم أف ما ، 

 أم تلبا  أم نيحاف. 

ا تالصةةةحاف. باافا ةةةة. بيهيةةةل هةةةذاا النو ةةةاا مةةةن بسةةةةال اا ةةة م بيوظهةةةاا مةةةا هةةةةو ملةةةاح من ةةة
ات مو . باترئي. بالكلب باألشرط. بال ينما بغريها  بتةذل  توظة  تةل األشةكال الهنية. اا  مية. 
اتعربف. من م ةال نيةحهي بتع يةإل بم يةإل إىل  يفي ية. بأغنية. بفةي ع بغريهةا  تمةا يوظة  هةذا اا ة م 

الهعاليةة. باللةةأاري ل رسةةال. فات  النظةةرايت اا  ميةة. الةةيت ابةة  نيةةحل ا، هبةةلن م يةةإل أ  ةةى د لةةات
 ات موا ااس مي 

  إا الل وة نشةاط اتصةان ي ةلن إىل تب يةغ الرسةال. اا ية. إىل البشةر، بهةي نشةاط و أغ بةحي 4
يلولةةحي إىل غةةري ات ةة م ، بهةةذا النشةةاط االتصةةان قلةةا  إىل اسةةل لام بسةةائل االتصةةال اامةةاهريي 

تةل أشةكال االتصةال اتمكنة.، مةع اافةادة مةن أسة ول   ببسائل االتصال الش صي، بجيب أا يوفر
 ال رلا الكري و  رس الرسال.، بمن أس ول اللا ي. صمل ني ى م   يحي بس ع و اللب يغ بالل وة 

  أا االتصال و اليباأ العرال ظاهرة إن اني.، ل ي   نل العةرل  ناية. خانية.، بنبعة  هةذه 5
فكان  هنةاك الل اسةات الةيت د سة  إ جةاز  –. ال رلا الكري لغ –العناي. من  ناي. العرل ه غل ع 

 ال رلا الكري ، بأساليب البياا بالب غ. 
بتعةةلدت بسةةةال االتصةةةال لةةةلي ع فكةةةاا الشةةةعر أهةةةع بسةةةائ  ع االتصةةةالي. إف ا لةةةربه الةةةبعن  

بتةةذل  اخلطاهةة. بالرسةةائل باللوقيعةةات باتنةةاظرات، تمةةا اسةةل لم  األسةةواق  23الصةةحهي. ال ةةيا ة 
األدهيةةة. للكةةةوا م ةةةرحا  ل تصةةةال اامعةةةي، باسةةةل لم  ات ةةةالل تةةةذل  ل ةةةل وة اللينيةةة. بالل ايةةة. 
ال ياسي. باللع يع   باسل لم  ا الس ل مناظرات، بقام الكلال العةرل هل اسة. أنةواو االتصةال أب 
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ط ما أمسةوه ابلبيةاا، تمةا فعةل ااةاحظ باهةن بهةب الكاتةب  بد سةوا شةربط الرسةال. النالحة.، بشةرب 
 اتلصل النالح، بتنابلوا تذل  أمهي. مرا اة اام و  بظربن ت  ي الرسال. بإ سا ا 

إا هةةةذه اترتكةةةزات اخلم ةةة. له ةةةع لوانةةةب االتصةةةال أساسةةةي. لل اسةةة. االتصةةةال و الةةةيباأ  
 العرال، بلل اس. االتصال ال رلت بلل اس. اا  م ااس مي بلل اس. الل وة 

 
واو االتصالي. تهلح ا ال أمام د اسةات تشةمل   ةةى سةبيل اتيفةال ب ذا ف ا د اس. هذه األن 

 ما ي يك  –
 

 أ. االتصال القرآين:
 أساليب االقناو و ال رلا -
 أساليب الب غ. ال رلني. و  رس الرسال. بتونيي  ا  -
 

 ب. جمال اتصال الدعوة:
 دب  صمل ني ى م   يحي بس ع اللا ي.  -
 دب  ات جل و االتصال -
 فن االقناو و عال الل وة -
 الظربن ات ئم. ل ل وة -
  سائل الرسول ني ى م   يحي بس ع ل ل وة إىل ااس م -
 د اس. سبل انلشا  ااس م االتصالي. بخصونيا  و إفري يا -
 الشعر، اخلطاه.، باتناظرات بالرسائل   0اسل لام الوسائل اللعبريي. اتلاح. ل ل وة  -

 اإلعالم اإلسالمي: جـ. يف جمال
 جيب أا ينط إل العمل و عال اا  م ااس مي من ن طيت هل ك

أبال ك اا  م هو فن ب  ع، بمن مث ف ا اافادة من أسس هذا الهن ب  محي  رب ي. ا سا  
 إ  م إس مي  لح 

   أنحيك48، 1982بتما يرح د صمود صمل سهر ع
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ت إسة مي. لإل ة م اتعانيةر ل،مة.، أا نعةيبن  لعل البلاي. الصحيح. ل بحث  ن منط  ا
و أساسةةياتحي بمهاهيمةةحي بنظرايتةةحي   ةةى الع ةةوم االللا يةة. األخةةرح فيلةةلاخل هع ةةوم الةةنهس باالللمةةاو 

 24 باالقلصاد بالع وم ال ياسي. بغريها 
بهذا يعك أنحي ال هل من اال يبان هولةود   ةع لإل ة م لةحي شةربطحي بأس ةحي بنظرايتةحي   بتةي 

 إ  م إس مي ف ا هذا اا  م يعلمل   ىك يصبح هاك
أ  اال ةةةيبان ابا ةةة م تع ةةةع باافةةةادة مةةةن إمكانياتةةةحي بتطويعةةةحي بم  ملةةةحي خلصونيةةةي. البيتةةة. 

 با لمع بالع ائل اليت يعرب  ن ا 
ل  بلةةةةود منط  ةةةةات بم ةةةةام  إسةةةة مي. ينبةةةةك   ي ةةةةا هةةةةذا اا ةةةة مت تك ةةةةبحي خصونيةةةةي. 

 بتعطيحي نيه. ااس مي. 
هةةةةةي الةةةةةيت تعطةةةةةي هةةةةةذا اا ةةةةة م  –اتلميف ةةةةة. هرسةةةةةائ حي  –منط  ةةةةةات اا ةةةةة م  بهكةةةةةذا فةةةةة ا

خصونييلحي   لذا ف ا احلليث  ن إ  م إس مي، ميكن أا ي اه حي إ  م م يحي تمةا يولةل إ ة م 
نيةة يوت، بإ ةة م شةةيو ي، بالةةذي يعطةةي تةةل إ ةة م خصونيةةيلحي مةةن خةة ل اتنط  ةةات الةةيت مم  ةةا 

  سائ حي 
 م احللييفة. هةةي بسةةائل صايةلة مةةن إفا ةة. بت هزيةوا بإنيبنةة  بغريهةةا، اثنيةا ك إا بسةةائل اا ةة

بمةةن مث فةة ا تكنولوليةةا االتصةةال  خةةذ شةةك   صايةةلا   ةةرد أظةةا بسةةائل تن ةةل الرسةةائل   بهكةةذا فةة ا 
اسةةل لام ا يصةةبح  ةةرب ة تةةا   كةةحي مةةن إمكانيةةات هائ ةة. و تونيةةيل الرسةةائل، باسةةل لام ا يلط ةةب 

هع ةةع اا ةة م اتكلمةةل األنيةةول باتلطةةو  الوسةةائل بالةةذي يصةةبح  25صمةةل سةةهر اافةةادة ممةةا أمسةةاه د 
 علمعنا ال غىن لحي  ن هذا ال  ع، بمما ي لل ي اسلنباط إ  م فعال في غاي. إس مي. 

بلةةةذا فةةة ا د اسةةة. اا ةةة م ااسةةة مي جيةةةب أا خت ةةةع و لانةةةب من ةةةا لع ةةةع اا ةةة م، بو 
 نير االتصال و اليباأ العرال لانب لخر جيب أا ترتبط د اسلحي هعنا

 
 د. يف جمال االتصال يف الرتاث العريب:

 د اس. االتصال تما لا  و تلب اليباأ م   نابين البياا، بالب غ. بالهصاح.  -
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د اس. ل مرسلك بفل  يلميفل و تلاابت ال ةلامى ميفةل  سةال. هشةر هةن اتعلمةر، بالرسةال.  -
ميةةةل الكاتةةةب إىل الكلةةةال، بد اسةةة. الشةةةربط ال زمةةة. ل كلةةةال العةةةذ ا  الهةةةن اتةةةلهر، ب سةةةال.  بلاحل

 باخلطبا  تما لا ت و تلب األدل بالب غ. باتعا ن العام. 
 د اس. ل رسال.ك بفل  يلميفل هشربط الرسال. النالح. بشربط ه غل ا ب يويب ا  -
الكلاهةةة. د اسةةة. ألسةةة يب الرسةةةال. عال والةةةب الهنيةةة. ك ببظائه ةةةا ميفةةةل الشةةةعر، باخلطاهةةة. ب  -
 باتناظرات 
د اسةةةةة. ام ةةةةةو  اتل  ةةةةة ك تمةةةةةا نظةةةةةر إلي ةةةةةا اللا سةةةةةوا ال ةةةةةلامى مةةةةةن حيةةةةةث نةةةةةو يل ع  -
 بم لواي ع 
د اسةة. لعوامةةل اللشةةويشك الةةةيت تةةؤار   ةةى العم يةة. االتصةةةالي. ميفةةل النطةةإل بال ةةمع بنةةةوو  -

 الو ق باحلرب بغريها 
واو اخلةةةةط باحلةةةةرب بالةةةةو ق د اسةةةة. ل وسةةةةائل اتل ةةةة لم. و اللونيةةةةيلك ميفةةةةل االهلمةةةةام أبنةةةة -

ب اريها   ى العم ي. االتصالي.   بهي موازي. ل ل اسات اترتبط. ا ا ابالخةرا  باالن رائية. و بسةائل 
 اا  م اتكلوه. 

د اسةةة. ألنةةةواو معينةةة. مةةةن االتصةةةالك ميفةةةل االتصةةةال ال ياسةةةي باالتصةةةال  ةةةرب اليف افةةةات  -
  باالتصال اللبن باالتصال اللنظيمي و اليباأ

 د اس. لهن اخلطاه.ك من حيث م وما ا بشربط جناح ا بسبل االقناو ات ل لم. في ا  -
د اس. لهن االقناوك من خ ل د اس. اتناظرات بات اه ات بااةلل، ب ةرس احلجةع و  -

 اليباأ الليك باله  هي ب  ع الك م 
 و فل   د اس. لطرق انلشا  األخبا  و ا لمعك بدب  اللبابين بالربيل -
 د اس. للأاري اتناخ بااغهرافيا باتظاهر اتادي. و العم ي. االتصالي.  -
 د اس. لطرق تونييل اتعاتك -

 أ  اسل لام ال غ. 
 ل  اسل لام احلرت. باالشا ة 

 لة  اسل لام الصوت 
 د  اسل لام اتواد البصري. 
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 د اس. لوظائ  االتصال األساسي. و ا لمعك -
 اأ اليف او ل مجلمع ن ل اليب  -
 اللع يع  -
 األخبا   -
 اليبفيحي بأنوا حي و ا لمع، ميفل ال صص بالغنا  اتوسي ى بخيال الظل   -
 د اس. مميزات الوسائل اللصالي. الل  يلي.ك عاالتصال الشهوي باتكلول  -
د اسةةة. ألشةةةكال االتصةةةال و األسةةةواق األدهيةةة. ميفةةةل سةةةوق  كةةةا  و العصةةةر ااةةةاه ي  -

ق اترهل بد اس. األنلي. األدهي.، بخاني. ت   اليت  رف  و العصر العباسي و ه طات اخل  ا  بسو 
 26بالوز ا  بغريهع، بد اس. ل تصال و ا الس العام. 

د اس. فن الب غ. العرهي. اب لبا ها ت نينا لهةن االتصةال العةرال النةالح، باالفةادة من ةا و  -
 رة، بخاني. و عال اا  م ب ع أسس لب غ. اتصالي. معاني

د اسةةةة. شةةةةربط انل ةةةةا  احلةةةةلأ اللةةةةا خيي و تلةةةةب اللةةةةا يخ بموانيةةةةهات هةةةةذه األحةةةةلاأ  -
بم ا نل ةةةا هشةةةربط اخلةةةرب ع  ةةةى أا يةةةلع اللعامةةةل مةةةع األحةةةلاأ اللا خييةةة. تأحةةةلاأ بلي ةةة  أخبةةةا ا  

 نيحهي.  
نهـا يف دراسـا وهنا جيدر بنا أن نشري إىل بعض املصـادر األساسـيا الـك  اـف اإل ـادة م

 االتصال يف الرتاث العريب:
 تلب اليباأ اللالي. مرتب. هنا    ى اتو و ات، بمت ترتيب ا ات خييا  ح ب بفاة اتؤله ك

 كتب البالغا واألدب واللغا:  -أ
 هة  255ع  اااحظ –البياا باللبي   -

 هة  255ع  اااحظ –احليواا  -

 هة  255 سائل اااحظ ع -

 هة  270 تلال  سائل الب غا   الهن اتلهر عالرسال. العذ ا  عو -

 هة  276اهن قليب. ع – يوا األخبا   -

 هة  276اهن قليب. ع –أدل الكاتب  -

 هة  285اتربد ع –الكامل و ال غ. باألدل  -
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 هة  285اتربد ع –أدل الكاتب  -

 هة  328ع  اهن  بل  هحي –الع ل الهريل  -

 هة  335عاهن بهب الكاتب  –الربهاا و بلوه البياا  -

 هة  356أهو فر  األنيه ات ع –األغات  -

 هة  392اهن لك ع –اخلصائص  -

 هة  395أهو ه ل  الع كري ع –الصنا ل   -

 هة  414أهو حياا اللوحيلي ع –االملاو باتؤان .  -

 هة  453أهو اسحإل احلصري ع –زهري ا دال  -

 هة  456اهن  شيإل ال ريبات ع –العملة و نينا . الشعر بن له  -

 هة  462اهن  بل الرب ع –هبج. ا الس بأنس ا الس  -

 هة  466سر الهصاح. الهن سناا اخلهالي ع -

 هة  471ع   بلال اهر اارلات –أسرا  الب غ.  -

 هة  471 بلال اهر اارلات ع –دالئل اال جاز  -

 هة  517أهو طاهر صمل هن حيل  البغلادي ع –قانوا الب غ.  -

 هة  521أهو صمل البط يوسي ع –لال االقل ال و شرح أدل الك -

 هة  626ع  ال كاتي –مهلاح الع وم  -

 هة  630اهن األاري ع –اتيفل ال ائر و أدل الكاتب بالشا ر  -

 هة  654األنيبع اتصري ع اهن أال –مرير اللحبري و نينا . الشعر بالنيفر  -

 هة  684حازم ال رطالك ع –مناهع الب غا   -

 هة  733النويري ع –دل ظاي. األ ل و فنوا األ -

 هة  739ع  اخلطيب ال زبيك –ااي اح و   وم الب غ.  -

 هة  745ع  قىي هن  زة الع وي اليمك –الطراز  -

 هة  808اهن خ لبا ع –ات لم.  -

 هة  821ال   شنلي ع –نيبح األ شى و تلاه. األنشا  -

 هة  850ع  األهشي ي –ات لطرن و تل فن م لظرن  -
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 هة  1093 بلال اد  البغلادي ع –لب ألبال ل اا العرل خزان. األدل ب  -

 
 كتب التاريخ:  -ب

 هة  279أ ل هن قي الب ف ي ع –فلوح الب لاا  -

 هة  282ع  اللنيو ي –األخبا  الطوال  -

  هة  310الطربي ع –ات يخ الرسل بات وك  -

 هة  346ات عودي ع –مرب  الذهب بمعادا ااوهر  -

 هة  630االاري ع اهن –الكامل و اللا يخ  -

 هة  808اهن خ لبا ع –تلال العرب بديواا اتبللأ باخلرب  -

 
 كتب الرحالت:  -جـ

 هة  614ع  اهن لبري – ح . اهن لبري  -
 هة  779اهن هطوط.ع –مه. النظا  و غرائب االمصا  ب جائب األسها   -

 
  علوم القرآن واحلديث والفلسفا وعلم الاالم والفقه والتصوف: -د

 هة  339ع  الها اال –. اخلطاه -
 هة  339الها اال ع –شرح العبا ة  -
 هة  339الها اال ع –احلربن  –تلال  -
 هة  339ع  الها اال –تلال الهصوص  -
 هة  339ع  الها اال –إحصا  الع وم  -
 هة  339ع  الها اال –ل ا  أهل اتلين. الها  .  -
هةةةةةة  باارلةةةةةات   388هةةةةةة  باخلطةةةةاال ع 386اةةةة أ  سةةةةةائل و إ جةةةةةاز ال ةةةةرلا ل رمةةةةةات ع -

 هة  471ع

 هة  354صمل هن  بلاابا  النهري ع –تلال اتواق  بات اطبات  -

 هة  428ع  اهن سينا –تلال الشها   -
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 هة  456اهن حزم ع –ااحكام و أنيول األحكام  -

 هة  505ع  الغزان –ات لصهى من   ع األنيول  -

  هة 548الش ر سلات ع –ظاي. ااقلام و   ع الك م  -

 هة  631سي  اللين االملي ع –غاي. اترام و   ع الك م  -

 هة  638ع  اهن  رال –صا رة األهرا  بم امرة األخيا   -

 هة  654اهن أال االنيبع اتصري ع –إ جاز ال رلا  -

  هة  911ع  ال يوطي –اات اا و   وم ال رلا  -

 هة  986ع أهو هكر اهن اال اللنيا البغلادي –تلال الصم  بلدال الك م  -

 
 كتب الرتويج )الرت يه(:  -هـ

        أل  لي . بلي . -
 هة  255اااحظ ع –الب     -

 هة  331ع  صمل اا شيا ي –احلكاايت العجيب. باألخبا  الغريب.  -

 هة 381م امات هليع الزماا ا مذات ع -

 هة  390ع  اتعات هن زتراي الن ربات –اا يس باألنيس  -

 هة  421ااسكاو ع اخلطيب –لط  الللهري  -

 هة  429أهو منصو  اليفعاليب ع –لطائ  اتعا ن  -

 هة  504اهن ااوزي ع –أخبا  احلم ى باتغه    -

 هة  516ع  م امات احلريري -

هذه ال ائم. لي ة  شةام . بهةي عةرد  نةابين تشةكل ن طة. هةل  تةن يرغةب و د اسة. االتصةال 
 و اليباأ العرال 

 
 –حي نيةة . قوية. هكلةةب الةيباأ جيةةل لةحي  ةةو   و د اسة. االتصةةال بلعةل الةلا ق الةةذي ال ترهطة 

و مرالةةةع حلييفةةة. هةةةذا ابا ةةةاف. إل الكلةةةب الةةةيت نيةةةل ت بتلنةةةابل  – ةةةن طريةةةإل غةةةري مباشةةةر 
 اا  م ااس مي و ال رلا، بقل تنابلنا العليل من ا و هذه الل اس. 



 29 

 ميفل الكلب اللالي.ك
 سعيل األفغات  –أسواق العرل  -

 أ ل الشايب  –ر ال ياسي ات يخ الشع -

 د  إح اا النص  –اخلطاه. العرهي. و  صرها الذهيب  -

 د  إح اا  باق  – بلاحلميل الكاتب بما تب ى من  سائ حي  -

 د  إح اا  باق  – سائل اهن حزم األنلل ي  -

 د  ح    طواا  –الل وة العباسي. مبادئ بأساليب  -

 صمل ايسر شرن  –بسائل االقناو  نل الغزان  -

 أ ل زتي نيهوت  –ي رة خطب العرل  -

 أ ل زتي نيهوت  –ي رة  سائل العرل  -

 د  صمل طاهر د بيش  –اخلطاه. و نيل  ااس م  -

 د  فا بق  مر  –طبيع. الل وة العباسي.  -

 لويس غا ديحي  –أهل ااس م  -

 د    ي اهراهيع أهو زيل  – يفي يات خيال الظل  -

 ي نيمود  اد –اللهكري الب غي  نل العرل  -

 توماق أ نولل  –الل وة إىل ااس م  -

 د  أ ل صمل احلوو  –فن اخلطاه.  -

 د  ا ل صمل احلوو  –فن اخلطاه.  -

 د  أ ل احلوو  –أدل ال ياس. و نيل  ااس م  -

 د  ه شري  –ات يخ األدل العرال  -

 د   بلالعزيز اللان  –اخلطاط.ك الكلاه. العرهي.  -

 صمل   ي دق.  –اهبا و العصر اااه ي ال ها ة ال ياسي. بلد -

 صمود شي  خطال  –ال ها ات النبوي.  -

 اامام صمل أهو زهرة  –ات يخ االل  -

   ي صمل هاشع  –األنلي. األدهي. و العصر العباسي  -
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 د  أ ل د بيش  –النص الب غي و اليباأ العرال باألب بال  -

 شهيع ال يل د   –اللعبري البياتك  ؤي. ه غي. ن لي.  -

 د  فران وا زابل  –تكوين الكلال العرال  -
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 اهلوامش
 
ةةةةاا دا  ل ام ل ل اسةةةات بالنشةةةةر  3ط  –  د  نيةةةاحل أهةةةو أنيةةةةبعك االتصةةةال باال ةةةة م و ا لمعةةةات اتعانيةةةرة 1 ع م 

 بما هعلها  12  انظر الهصل األبل ص 1999باللوزيعك 
   انظر اتصل  نه حي 2
  27 2 –  1980مكلب. االجن و  –ااس ميك اترح . الشهوي. عالقاهرة    د  اهراهيع امامك اا  م3
   اتصل  نه حي 4
   1978دا  الهكر العرال  –  د   بلال طي   زةك اا  م و نيل  ااس م عال اهرة 5
   1980هحو ه غ. لليلة عال اهرة مكلب. غريب  –  د  صمل  بلاتنعع خهالي ب د   بلاتعزيز شرن 6
  1984 – 2ط  –مكلبة. اخلةاجني  –د  صي اللين  بلاحل يعك اا  م ااس مي بتطبي اتةحي العم ية. عال ةاهرة   7

  144ص 
   1985  د   بلال اد  حامتك اا  م و ال رلا الكري عال اهرةك مطاهع األهرام اللجا ي. 8
  36  اتصل  نه حيك ص 9

  16  ال رلا الكريك نيو ة النمل، ا ي. 10
 –  اهةةةةن بهةةةةب الكاتةةةةبك م يةةةةإل د  أ ةةةةل مط ةةةةول ب د  خلجيةةةة. احلةةةةلييفيك الربهةةةةاا و بلةةةةوه البيةةةةاا عهغةةةةلاد 11

  73 ، ص 1967
 ، 1985مؤس ةةة. الرسةةةال.  –  د  صمةةةل  جةةةا  اخلطيةةةبك أ ةةةوا    ةةةى اا ةةة م و نيةةةل  ااسةةة م، عهةةةريبت 12
  13-12ص -ص
  12-11ص - ك مطاهع ا لن  د ت  ص   م اا البنلك من ق ااي اا  م و ال رلا، عالكوي13
  265-261ص -  اتصل  نه حيك ص14
 –  د  صمةةل فريةةل صمةةود  ةةزتك د اسةةات و فةةن اللحريةةر الصةةحهي و  ةةو  معةةاا قرلنيةة.، علةةلةك دا  الشةةربق 15

  7-6ص -  ص1984
ا الكلةةةب عالةةةرايسك دا   ةةةا 1لةةةة  –  د  سةةةيل صمةةةل سةةةاداي الشةةةن يطيك أنيةةةول اا ةةة م ااسةةة مي بأس ةةةحي 16

  21-15ص - ، ص1986 –ل نشر باللوزيع 
عالةةةرايسك دا   ةةةاا الكلةةةب ل نشةةةر  –  د  سةةةيل صمةةةل سةةةاداي الشةةةن يطيك مهةةةاهيع إ  ميةةة. مةةةن ال ةةةرلا الكةةةري 17

  37 ، ص 1986 –باللوزيع 
 –صةةةةر   أمينةةةة. الصةةةةابي ب د   بةةةةلالعزيز شةةةةرنك عنظريةةةة. اا ةةةة م و الةةةةل وة ااسةةةة مي.   عال ةةةةاهرةك مكلبةةةة. م18

  39-37ص - ، ص1985
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  أمينةة. الصةةابي ب د   بةةلالعزيز شةةرنك ب د  صمةةل  بةةلاتنعع خهةةاليك عال ةةرية النبويةة. باا ةة م ااسةة مي ، 19
  16عال اهرةك مكلب. مصر د ت  ص 

  19  اتصل  نه حيك ص 20
ص - ، ص1986 ة دا  اتنةةا –  سة يع  بةةلم حجةةازيك مةن ع اا ةة م ااسةة مي و نية ح احلليبيةة.ك علةةلة 21

7-8  
  11  اتصل  نه حيك ص 22
  41-40ص -  د  أ ل الشايبك ات يخ الشعر ال ياسي عال اهرةك د ت  ص23
  48 ، ص 1981  د  صمود صمل سهرك اا  م موق  عللةك  ام. 24
  64  اتصل  نه حيك ص 25
اق، عهةةةةريبتك دا  ا فةةةةاق االيةةةةلة،   انظةةةةر   ةةةةي صمةةةةل هاشةةةةعك األنليةةةة. األدهيةةةة. و العصةةةةر العباسةةةةي و العةةةةر 26

1982   
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 الفصل الثاني

 
 
 
 
 

 "مصداقية الكلمة

 وصلتها باإللعام" يف الثقافة العربية 

 

 
 
 
 
 
 
 

 لالتهاد العام لألدباد والكتاع العرعّ 18أبهاث المؤتمر من * 
 1992ّكانون الثاني -9-12األردن  –عمان 

 :قدم هلا البهث تهل عنوان 
 ((ومتغيرات اإلعالم ))الكلمة والمصداقية عربيا  بين ثوابل الثقافة
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 الفصل الثاني

 
 
 

 "مصداقية الكلمة

 وصلتها باإللعام" يف الثقافة العربية 

 مدخل:
داقية عربيممممما  بمممممين ثوابمممممل الثقافمممممة ومت يمممممرال  ن عنممممموان البهمممممث  الكلممممممة والمصممممم

يثيممر ثنائيممال تهتمماد  لمم  دراعممة وتاعممق المجممال للمقارنممة بينهمماّ  هنمماك  *اإلعممالم 
مصممداقية الكلمممة وهمماك كمملبها وتزيياهممات وهنمماك ثوابممل الثقافممة وهنمماك مت يراتهممات 

 وهناك ثوابل اإلعالم وهناك مت يراتع أيضا ّ
طبيعة هلا الموضموع فمين الدراعمة عمتنته  مما ومن أجل وض  منهجية تتعم م  

 يلي:
 تهديد المااهيم موض  الدراعةّ 1ّ
 تهديد ثوابل الثقافة ومت يراتهاّ 2ّ

 تهديد ثوابل اإلعالم ومت يراتعّ 3ّ

 دراعة العالقة بين الثقافة واإلعالمّ 4ّ

 تأثير الثقافة واإلعالم عل  مصداقية الكلمةّ 5ّ

 خاتمةّ 6ّ

 أواًل: المفاهيم:
 

 الكلمة: 1/1
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ل الباهث الل وي دّ تمام هّعان في كتاع  الل ة العربية معناها ومبناهما  عنمد يقو 
تاريقع بين الكالم والل ة أن الكالم  معايير تراع  وميادين هركة ووعيلة هياة في 
المجتممم  فهممي عمممل وعمملوك ونرمما  وهركممة وهممو يهممس بالعممم  نطقمما  وبالبصممر 

ناد عليمع فمين الكلممة التمي نعنيهما وب  1كتابةت فالكالم هو المنطوق وهو المكتوعّ
هنا هي كل رعالة منطوقة أو مكتوبة يتما  نرمرها للجمهمور عبمر وعمائل اإلعمالم 
الجماهيريممممة وهمممملا يرممممكل كممممل ممممما تنرممممر  وعممممائل اإلعممممالم المقممممرودة مممممن صممممهف 
ومجمالل وكتمع ونرمرال وويرهما ويرممل كممللك مما يمتم بثمع عبمر وعمائل االتصممال 

 ئية كاإللاعة والتلازيون والعينماّالمعموعة أو المعموعة المر 
 
 معنى المصداقية: 1/2

 تعني هنا التزام الكلمة بالصدق في التعبير عن الهقيقةّ
وهنمماك ثالثممة أنممواع مممن الكلمممال التممي تنقلهمما  لينمما وعممائل اإلعممالم وهممي: الكلمممة 

 اإلبداعية والكلمة العلمية والكلمة اإلعالميةّ
 ر وبالخيالّالكلمة اإلبداعية مثقلة بالمراع -
 والكلمة العلمية هي كلمة العقل والواق ّ -

والكلممة اإلعالميممة همي مممزي  ممن المرمماعر والعقملت مممزي  ممن الخيممال  -
 والواق  ولكل منها مصداقيتها الخاصةّ

 

 / الكلمة اإلبداعية والمصداقية:1/2
تعر  تراثنا العربي منل القرن الراب  الهجمري لقضمية الصمدق والكملع فمي العممل 

بداعيت تعددل مواقف النقماد فمي همل  القضمية ويلخمإ دّ  هعمان عبماس همل  اإل
المواقف بقولع: باينل مواقف النقاد كثيرا  هول هل  القضية فمنهم من رب  الرعر 
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الهممم بالصممدق ونامم  عنممع الكمملع ومممنهم مممن جعممل الكمملع عممببا  لممرف  الرممعر 
 2ارتّم طريقا  وعطا  ّومنهم من وقف هائرا  ازادها ال يدري مالا يقول ومنهم من 

ولممميس هنممما مجمممال العمممتعرا  تممماريخي رراد النقممماد العمممرع القمممدام  همممول قضمممية 
الصمممدق والكممملع فمممي الرمممعر ويمكمممن االهالمممة  لممم  ابمممن طباطبممما فمممي كتابمممع  عيمممار 
الرمممعر  وعبمممدالقاهر الجرجممماني فمممي  أعمممرار البالومممة  وقداممممة بمممن جعامممر فمممي  نقمممد 

وابمممن بعمممام الرمممنتريني فمممي  الممملخيرة فمممي الرمممعر  والمرزوقمممي فمممي  رمممر  العممممدة  
مهاعممممن أهممممل الجزيممممرة  هممممازم القرطمممماجني فممممي  منهمممماد البل مممماد وعممممراد األدبمممماد  

 وويرهمّ
ونجد أن قضية الصدق قد لقيل عناية خاصة في أدبنما المعاصمر وهما نهمن نجمد 
ناقممدا  يخصممإ كتابمما  كممامال  لدراعممة قضممية الصممدق فممي األدع فاممي كتابممع  وظياممة 

االلتزام الاني واالناصام الجمالي  يقوم الدكتور مهممد النمويهي بدراعمة  األدع بين
 معالة االلتزام وتعلقها بالصدق وهو يجد الصدق اللي يطلبع في األدع بقولع:

  ننممما نعنمممي أن يصمممدق األديمممع فمممي التعبيمممر عمممن عاطاتمممع التمممي أهمممس بهممما فعمممال ت 
قمال  هرفيما  للواقم  الخمارجي وا عالن عقيدتع التي اعتقدها ولعنا نعني بع أن يكمون ن

في كل هلافير  )ّّّ( فاألديع ليس وظياتمع أن يعمجل الواقم  كمما همو فمي وجمود  
أن يصممور عاطاممة  –وعممر أهميتممع العظممم   –الموضمموعي المعممتقل بممل وظياتممع 

اإلنعان نهو هلا الواق  ونظرتمع الخاصمة الرخصمية  ليمعت وموقامع منمعت ورد فعلمع 
 عليعّ

ي األدع ألننمما نريممد ممممن األدع أن يكممون تصممويرا  أمينممما  فممنهن نتطلممع الصممدق فممم
لهقيقة عاطاة اإلنعان نهمو الوجمود وعملوكع الهقيقمي فمي تجمارع هياتمع المختلامة 
هتمم  نعممتطي  أن ناهممم تلممك العاطاممة ونقممدر للممك العمملوك فهممما  وتقممديرا  صممهيهين 
ت عميقممينّ  األدع المملي يصممور لنمما عواطممف اإلنعممان علمم  ويممر ممما تهممدث فعممال  
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والمملي يصممور العمملوك اإلنعمماني علمم  ويممر ممما يكممون فممي تجممارع الهيمماة يعطينمما 
 3صورة مروهة خاطئةّّّ 

فالصدق اللي يرمي  ليع النويهي هنا صدق يرتب  بطبيعة األدع اللي يعتمد في 
جممزد كبيممر منممع علمم  العاطاممةت وهممو يكمماد يقصممر فهمممع للصممدق بصممدق العاطاممة 

 والتصوير األمين لهاّ
ور مهممممد زكمممي عرمممماوي فمممو يامممرق بمممين الصمممدق فمممي الهقيقمممة العلميمممة وأمممما المممدكت

والصدق في الهقيقة األدبيةت  ال أنع يخطو خطوة أكثر نهو توكيد ماهوم الصدق 
 في الهقيقة الانية هيث يقول:

لا كان الصدق في الهقيقة العلمية ممرد   ال مالهما ممن واقعيمة يؤكمدها المنطقمم   وا 
فمين الصمدق فمي الهقيقمة الانيمة ممرد   لم  ممد  مما يكمون وتثبتها التجربة العلميةت 

من تواؤم واعتجابة بين التجربة التمي تتضممنها قطعمة ممن األدع وبمين مما يهمدث 
 4أوم يق  لإلنعان من تجارع واقعية بالعقل أو ممكنة الوقوعّّّ 

وال رك أن التجربة األدبية ليعل تجربة عاطاية بهتةّ   نها مجموعة معقمدة ممن 
اإلبداعيممة نتمماد  –رع العمماطاي والعقليممة والعلميممةت ولمملا فممين التجربممة األدبيممة التجمما

 لهل  التجارع المركبة وتعبير عنها بأعلوع يلعع الخيال فيع دورا  أعاعيا ّ
 ننا ندرك تماما  أن تهديد المصداقية يعاني ممن تهديمد مما همي الهقيقمةّ  ويعماني 

الصدق فمي األعممال األدبيمة والانيمةت كللك من تلك القضية القديمة الجديدة وهي 
وبممين الصممدق الانممي والصممدق الممواقعي تظممل األزمممة قائمممة فممي الرممعر المملي يمتمماز 
بعاطايتع وخيالعت وأما القصة والروايمة والمعمرهية فينهما تهممل رؤ  فنيمة ألهمداث 
مختلاةت ليعل هي الهقيقمةت ولكنهما تعبيمر عنهمات  نهما تهممل معهما صمدقها الانمي 

 ها الواقعيّوليس صدق
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 الثقافة: 1/3
مصممطلق الثقافممة مممن المصممطلهال التممي تهمممل دالالل تتصممف بالعموميممة هينمما  
وبالخصوصمممممية هينممممما آخمممممرت وبمممممين المممممدالالل االنثربولوجيمممممة االجتماعيمممممة للثقافمممممة 

 والدالالل األدبية للمصطلق صلة وثيقةّ
معنممم   وقمممد الهممم  باهمممث عربمممي أن ماهممموم الثقافمممة يخمممرد بمعمممان ثالثمممة أعاعمممية:

 5ل ويت آخر فكريت وثالث اجتماعيّ
 والمعن  الل وي: معن  معجمي ال هاجة هنا للخو  فيعّ

للثقما  بماهومهما االجتمماعي  Taylorتبن  دّ مصمطا  هجمازي تعريمف تمايلور 
الواعمم  وهممو أكثممر التعرياممال رمميوعا  فممي الدراعممال االنثربولوجيممةت وهمملا التعريممف 

عممة المركبممة التممي تتضمممن المعممار  والمعتقممدال يممر  أن الثقافممة  هممي تلممك المجمو 
والاممممن والهممممم واألخممممالق واألعممممرا  وكممممل االعممممتعدادال والعممممادال األخممممر  التممممي 

 6يكتعبها اإلنعان باعتبار  عضوا  في المجتم ّ 
ويخلإ هجازي  ل  أن الثقافة هي:  ّّّّّ مجمل ما يقدمع المجتم  ألبنائع ممن 

وعالقمممال وأدوار وتقنيمممال كمممي يتعلموهممما عمممادال وقممميم وأعممماليع عممملوك وتوجهمممال 
ويتكياوا معهات فهمي نمم  معيرمة للجماعمة ال أكثمر وال أقملّ   نهما طريقمة ائمتال  
هممل  العناصممر معمما  كممي تكممون كممال  يعطممي للجماعممة طابعهمما المميممزت وكيانمما  مممن 
أعمماليع العمملوك والعالقممة والتعبيممرّ  وممم  أن المقومممال األعاعممية للثقافممة متقاربممة 

ختلمممف المجتمعمممال  ال أن هنممماك أختالفممما  فمممي التمممةلف يعطمممي بنممم  مختلامممة فمممي م
 7ومتااوتة في درجة تعقيدهات وهو ما يميز ثقافة عن أخر ّ

 ن هلا التعقيد في عناصر الثقافة هو اللي يجعل فهمنا لها ال ينهصر بالعادال 
ك القميم القيم والعلوك بل يتعداها  لم  المؤععمال االجتماعيمة التمي تنبثمم عنهما تلم
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والعالقممالت وتجعممل دراعممةا لثقافممة أرمممل لتعممتوعع دراعممة المؤععممال التممي توجممع 
 العلوك اإلنعاني واألنرطة األخر  كالل ة واإلبداعّ

 أن  Bascomورفيقممع باعممكوم  Herskovitsوكممما يممر  الباهثنممان هيرعممكوفتز  
تممي الثقافممة ال تضممم فهعممع المؤععممال االجتماعيممة وأرممكال العمملوك المكتعممع ال

تنبثممم منهممات بممل تضممم أيضمما  تلممك المظمماهر مممن قممو اإلنعممان الخالقممة التممي تمكممن 
الانمممان ممممن انتممماد رممميد جديمممد متميمممز ينامممرد فمممي انتاجمممع ضممممن نطممماق األرمممكال 
واألنمما  التمي تعتبممر جمزدا  ممن تقاليممد ت وتمكمن الايلعمو  أو الكمماهن ممن التوفيممم 

مكممن الممراوي مممن االهتممداد  لمم  بمين التناقضممال الظاهريممة فممي المعتقممدال الدينيممةت ت
نقطمممة تهمممول جديمممدة فمممي موضممموع أهمممد  القصمممإ المألوفمممةت وهمممي التمممي تمكمممن 
المخترع من ادخال ت ييراتتكنولوجية تعتند  ل  معار  عابقةّ  وال تقتصر الثقافة 
علمم  المؤععممال التممي تممتهكم فممي ردود فعممل اإلنعممان تجمما  زمالئممع فممي المجتممم ت 

نما تتناول أيضا  أوجع ا لعلوك اإلنعاني الخارجة عن نطاق المؤععال كالل مةت وا 
والعالقمة بمين الل مة والعملوكت والعالقمة بمين الرخصمية والثقافمةت ونظمام القميم الملي 

 8منق داللتع لطرق العلوك المقبولة عند أي رعع من الرعوعّ 
تض  رؤية الباهثين هيرعكوفتز وباعكون عناصر أعاعية للماهوم الاكري للثقافة 

اإلبمممداع والل مممة ونظمممام القممميم والعقيمممدة كجمممزد أعاعمممي ممممن الثقافمممة ممممن خمممالل مثمممل 
وللمممك ألن  –كمممما يمممر  دّ عبمممدئ عبدالمممدائم  –التااعمممل بمممين العناصمممر المختلامممة 

الثقافمممة تضمممم جوانمممع هضمممارية تتصمممل بالل مممة والاكمممر والعقيمممدة الترمممري  والقمممانون 
ة بأنهما  جملمة العممال والمالممق واألدع والان والعلم التقنيةت وللا فينمع همدد الثقافم

الخاصة التي تميز مجتمعا  معين  أو مزرة اجتماعية معينة عواد كانل روهيمة أو 
 9ماديةت فكرية أو عاطايةّ 

ولقمممد رممماعل رؤيمممة للثقافمممة أكثمممر تهديمممدا  وأكثمممر ارتباطممما  بماهممموم التنميمممة الاكريمممة 
 تلوق والمعرفة الراملةّواكتعاع المعار  وارداع والانونت وترقية القدرة عل  ال
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وير  هجمازي أن الماهموم الاكمري للثقافمة همو  ّّّّ اكتعماع المعمار  التمي تنممي 
الهمس النقمدي والملوق والهكممّ  وقمد تتخصمإ الثقافمة ممن خمالل اكتعماع معرفمة 
متعمقممة فممي مجممال معممين كالالعمماة واألدعت أو الانممون والعلمموم علمم  اختالفهمما أو 

ل  المعرفة خارد نطاق االختصاإ وفمي المجماالل هي تتخل معن  عاما  يدل ع
الاكريممة المختلاممة تعتبممر ضممرورية لكممل  نعممان معممتنيرت مممما يتمميق لممع التتعامممل ممم  
قضممايا اإلنعممان عمرهمما درجممة متقدمممة مممن االناتمما  واالعممتيعاع والرمممول ويرممكل 
 االكتعمماع المعيممار للثقافممة الاكريممة وللممك فممي مقابممل المملكاد الاطممري وقممد يممتم همملا

 01االكتعاع من خالل عملية تربية منظمة تؤدي  ليع ّ
وال مندوهممة فممي القممول بممأن المعنمم  الاكممري للثقافممة يكتعممع معمماني عديديممة تضمميم 
 لممم  أن تصمممبق لمممد  المممبع  ردياممما  لمممةداع والانمممونت مميمممزة هممملين الجمممانبين ممممن 

 اإلبداع اإلنعاني عن باقي العلومّ
د  للممرؤ  المختلاممة فممي تعريممف الثقافممة وهمملا ممما هممدا بباهممث عربممي  لمم   عممالن نقمم

 واللي ير  أن االختال  جاد للعببين التاليين:
مختلامممممة  (Processes)اطممممالق الثقافممممة كصمممماة لظممممواهر وعمممميرورال  (1

ومتااوتة بل ومتناقضة أهيانا  لتمييز ميادين لهنية ومادية مختلاة )ثقافمة عياعمية 
ت أو لتهديمممممد مكانمممممة / ثقافمممممة بدنيمممممة( أو لتمييمممممز عممممملوك أو خصوصممممميال قوميمممممة

 اجتماعية )مثقف / أمي( أو لوصف مواق  عياعية )تقدمية / رجعية(ّ
اعمممتخدام الثقافمممة للتعبيمممر عمممن آليمممال ووظمممائف اجتماعيمممة فممممنهم ممممن  (2

يعتبرهمما بنيممة فوقيممةتتب  بنيممة تهتيممة تهممدد لهمما وظائاهمما أو هنمماك مممن يعتبرهمما بنيممة 
 11أعاعية تخض  لها جمي  البن  األخر ّ

 
ين برهان وليون ير  أن المركلة تظهر في تهديد موضوع الثقافمة  ل يقمول وللا ف

فمي هملا الجانمع  همل همو نظمام القمميم المعمايير الملي يمنظم هيماة الجماعمة ويممتهكم 
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بعممملوك أفرادهممما وبعممملوكها الجمممماعي واعمممتمراريتها أم همممو اإلنتممماد الاكمممري للهيئمممة 
ممرآة صمادقة أو كالبمةت لهيماة المثقاة من علماد وأدباد وفنانينت واللي همو يرمكل 

المجتم  بكل ما تعنيع كلمة مرآة من علبيةت فالثقافة تعني بالماهوم األول القاعمدة 
األعاعمممية التمممي تقممموم بضمممب  المجتمممم  لبيئتمممع وتاريخمممع وعممميطرتع عليهمممما أي فمممي 
الواقممم  تعاملمممع عممملبا  أو  يجابممما  معهمممما وتصمممبق بالتمممالي مصمممدر المدنيمممة وعلتهممماّ  

اهوم الثمماني المتعممة التممي يهصممل عليهمما اإلنعممان مممن الثقافممة اعممتهالك وتعنممي بممالم
اإلنتاد الثقافي فالنظرة األول  تر  في الثقافمة مجموعمة قواعمدت وتمر  فيهما الثانيمة 

 12جملة منتوجال ومواضي  اعتهالك ّ
من خالل هلا يمكن فهمم الرمرو  التمي تمؤدي  لم  انبثماق قميم معينمة لجماعمة ممات 

قمممل دالالل خاصمممة روهيمممة وعقليمممة تصممموغ ممممن خاللهممما األعمممئلة وتخلمممم لمممديها ه
واالجابممممال التممممي تعمممممق بممممالتكيف ممممم  البيئممممة وتعممممّير بهمممما وتاريخهمممما وتخلممممم لهمممما 
معاييرها التي تميز الوعي والعلوكّ  وهكملا فمين الثقافمة همي مظهمر للموعي الملي 

لهممن ممن خاللممع ياهممم اإلنعممان العممالمت وهممي اعممتجابة لواقمم  موضمموعي قممائم خممارد 
 31اإلنعانّ

 ويتوصمممل وليمممون  لممم  تعريمممف الثقافمممة باعتبارهممما جملمممة األنمممما  )القممميم والقواعمممد 
واألعمممرا  والتقاليمممد والخطممم  ّّّ  لممم ( التمممي تبمممدع وتمممنظم لمممد  جماعمممة مممما هقمممل 
الممدالالل )العقليممة الروهيممة والهعممية( وتهمممدد بالتممالي لممد  هممل  الجماعممة أعممملوع 

 14والمادية( ونوعية اعتمالكها لبيئتها ّاعتخدامها إلمكانياتها )البررية 
فالكلمة هعع هلا التعريمف تمدخل ضممن هقمل المدالالل وممن هنما فمين الصملة ال 

 اناصام فيها بين الكلمة والثقافةّ
 

 وسائل اإلعالم: 1/4
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 نعني بوعائل اإلعالم هنا:
ل  الوعائل التي بها تتم عملية االتصمال الجمماهيري المتميمزة بالمقمدرة علم  توصمي

الرعمممائلت فمممي ناعممما للهظمممةت وبعمممرعة  لممم  جمهمممور عمممري  متبممماين االتجاهمممال 
والمعممممتويالت وممممم  قممممدرتها علمممم  نقممممل األخبممممارت والمعلومممممالت والترفيممممعت واررادت 
والقمميمت والمقممدرة علمم  خلممم رأي عممام وتنميممة اتجاهممال وأنممما  مممن العمملوك ويممر 

والتلازيممون والعممينما  موجممودة لممد  الجمهممور وهممل  الوعممائل هممي الصممهافة واإللاعممة
 51والكتاع والتعجيالل المعموعة والمرئيةّ 

وال ومممرو أن يقممموم الممممؤتمر العمممالمي برمممأن العياعمممال الثقافيمممة الممملي دعمممل  ليمممع 
 بالمكعيك بتهديد الصلة بين اإلعالم والثقافة كما يلي: 1982اليونعكو عام 

هممما وعاممممل ممممن  االتصمممال همممو أهمممد العناصمممر المكونمممة للثقافمممة ألنمممع مصمممدر تكوين
نع يعاعد عل  التعبير عنها ونررها   61ّعوامل اكتعابها وثرائها وا 

 

 ثانيًا: ثوابت الثقافة:
 

في التقرير النهمائي للخطمة الرماملة للثقما  العربيمة التمي وضمعتع المنظممة  
تتبنمممم  هممممل  الخطممممة ماهمممموم الثقافممممة  1986العربيممممة للتربيممممة والثقافممممة والعلمممموم عممممام 

لنرمما  الاكممري والانممي بمعناهمما الواعمم  ممم  ممما يتصممل بهممما مممن باعتبرهمما  مجممموع ا
مهارال ووعائلّ  وتدرد الخطة تهل عنموان الثقافمة االهتممام بالمجماالل التاليمة: 
التراث الرعبيت طراز العممارةت الامن اإلعمالميت المتماهف وارثمارت الل مة العربيمةت 

الانممممون الرممممعبيةت الخمممم  العربمممميت المخطوطممممالت الانممممون الترممممكيليةت الموعمممميق ت 
ارداعت أدع األطامممممالت وعمممممائل اإلعمممممالم المكتوبمممممة والمعمممممموعة والمرئيمممممةت ثقافمممممة 

 17الرباعت وثقافة المرأةت وثقافة المعوقينّ 
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وهمممل  الخطمممة تمممرب  بمممين الهويمممة العربيمممة والثقافمممة  ل  أن الثقافمممة فمممي هممملا  
ناهيممة كممما المنظممور تممرتب  الهويممة العربيممة هيممث تمثممل رو  األمممة وأصممالتها مممن 

ترتب  بالمعتقبل نظرا  لدورها في التنمية الرماملةت ووظياتهما فمي صمناعة المجتمم  
وصمموغ مالمهمممع وهويتمممع وتماعممكع ممممن ناهيمممة ثانيمممةت فهممي ترمممكل  لا  ركمممن البنممماد 
الهضاري وأعاس تماعك األمةّ  ت رس جلورها في التراث الروهي والمثل العليا 

لمعمممتقبلية ومممما تتخمممل  لناعمممها ممممن أهمممدا  لألممممة وتنبمممل فروعهممما فمممي طموهاتهممما ا
 نعممانية وهمممي تمممرب  الماضمممي بالهاضمممر والمعممتقبل صمممانعة بمممللك الهويمممة المميمممزة 

 81لألمة العربية في اناتاهها العالميّ
وفي تقرير اللجنة الارعية هول العياعال الثقافية لمؤتمر الموزراد المعمؤولين عمن 

أرمارل  لم  عناصمر ثوابمل الثقافمة  ت1981الرؤون الثقافية في الون العربي عمام 
 عندما تهدثل عن الهوية الثقافية العربية هيث توصلل  ل  أن:

 الهوية الثقافية لألمة العربية  نما هي هالة لاتية خاصة ترتب  بمقومال وجودهما 
ن الل مممة العربيمممة همممي العاممممل األعاعمممية المهمممرك لهمممل  اللاتيمممة ورمممر  هصمممانتها  وا 

 ن اللاكرة الثقافية لألمة  نما هي هصيلة تجارع اإلنعمان وديمومتها أيضا  )ّّّ( 
العربي ومرماركتع الهضمارية عبمر التماري ت ومما قمام بمع الرمعع العربمي ممن  نتماد 
بممداع وتاكيممر عبممر الممزمن وممما يهتمماد  ليممع فممي تثبيممل واقعممع الثقممافي مممن هضممارة  وا 

المل وبمالروم ممن عربية  عالمية ما زالل قائمة )ّّّ( فين الدول االعمتعمارية مما ز 
خروجهمما مممن األر  العربيممة تعمممل علمم  اعممتالع الثقافممة وتاكيممك اللاتيممة الثقافيممة 
العربية وتدف  المواطن  ل  االوتراع الثقمافي فمي بمالد  عماعية  لم  تمريمر الثقافمة 
االعمممتهالكية برمممكل دائمممم وويمممر مبارمممر )ّّّّ( باإلضمممافة  لممم  ال مممزو الصمممهيوني 

بيمممة ولثقافتهممما مهممماوال  تخريمممع همممل  الثقافمممة وتهطممميم المبارمممر والرمممرس لألممممة العر 
 19ّمقوماتها 
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 الذاتية الثقافية والدفاع عنها: 2/1
 ن تميز كل مجتمم  ممن المجتمعمال بمجموعمة ممن الخصمائإ همو األعماس فمي 
تركيل اللاتية الثقافيةت وتبرز أهمية المدفاع عمن الملاتي الثقافيمة فمي عصمر يمتلمك 

هالممل العممالم  لمم   قريممة عالميممة  هعممع تعبيممر ماررممال وعممائل اتصممال الكترونيممة أ
ّ وممممم  امممممتالك ال ممممرع لتقنيممممة االتصممممال وتصممممنيعع لألجهممممزة وانتاجممممع 20مكلوهممممان

للمعلوممممال وتاوقمممع العلممممي والتكنولممموجي فمممين عممميطرتع علممم  المعلوممممال فمممي هممملا 
العصممر اصممبهل طاويممة وأضممه  النمممولد الثقممافي ال ربممي نمولجمما  ياممر  ناعممع 

هيد أمام الثقافال اإلنعانية وأصبق التعاؤل المطرو  أين موقم  الثقافمة كاختيار و 
 العربي أمام مزاهمة الثقافة ال ربية!؟

 ن عمممال الثقافممة العربيممة تطممر  لنمما  جابممة التعمماؤل فتمماري  الثقافممة العربيممة يؤكممد 
علمممم  أن  هممممد  عممممماتها االناتمممما  علمممم  الثقافممممال األخممممر  والتااعممممل معهمممما ممممم  

وصمميتها وهمملا يعنممي أن اللاتيممة الثقافيممة تقبممل الت ييممر دون أن تقمم  االهتامماب بخص
في هضن الت ريعت وهو يعني أيضا  التواصل بين التراث والمعاصرة وال رمك أن 
الل ة العربية تركل عنصرا  أعاعيا  في نقل الثقافة وترمكيلها واعمتمرارها وهمي ل مة 

تع وتلعع وعمائل اإلعمالم ونية قادرة عل  التطور وعل  اعتيعاع العصر ومبتكرا
 دورا  أعاعيا  في هماية اللاتية الثقافيةّ

 خصائص الثقافة العربية ووظائفها ومبادئها:
وقمف باهمث عربمي وهمو المدكتور  1959قبل أكثر من ثالثين عنة وبالتهديد عام 

وفممي هممل   21عبممدالهادي هارممم ليهاضممر تهممل عنمموان  نهممو ثقافممة عربيممة أصمميلة 
ق الثقافممة العربممي الموروثممة ثممم هممدد األعممس التممي يجممع أن المهاضممرة هممدد مالممم

 تقوم عليها ثقافتنا المعتقبلية متعمة باألصالة واإلبداع والخير وهل  األعس هي:
مكاناتها طاقاتها المدخرة الموروثة األصيلةّ 1ّ  اإليمان بأمتنا ورعالتها وا 
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 الدأعّاإليمان بالتقدم وتهقيم المعتقبل الزاهر يعتلزم العزم والجهد و  2ّ

 الثقافة ترتب  بواق  األمة وآالمها وآمالها وتعبر عنهاّ 3ّ

 الثقافة هم للجمي  لن تقام العدود في وجع أي مواطنّ 4ّ

ثقافممممة المعممممتقبل تنهممممل مممممن الثقافممممة الم ممممايرة هيممممث يتصممممل المعممممتقبل  5ّ
 بالماضي وال ابر بارتيّ

الخم الصافي الكمريم الملي عرفنما بمع فمي الماضمي همو معيمار العملوك  6ّ
 ل الجامق من ورائزناّويعد

الثقافة العربية عتعع   ل  تهرير اإلنعان من عبوديمة الممال وعميطرة  7ّ
 ارلة وعتهد   ل  تهرير اإلنعان من الخو  والقلم والجوع والمر  والجهلّ

عتعع  الثقافة العربية  ل  تنمية اللوقت وتصقل الرمعور وتمدعم الامن  8ّ
 المبدعّ

لم المادة ولن تكون روها  كلها وعتقر عتعن  الثقافة العربية بالمادة وع 9ّ
 لةلة والمادة هقهما لتايد الرو  منهماّ

 الثقافة العربية عتكون منطلقة مناتهة تأخل القصي تايد وتعتايدّ 10ّ

تعع  الثقافة العربية  ل  خلم الثقافمة اإلنعمانية الكاملمة التمي تعممو  11ّ
 هياة أفضلّعن هدود األقوام واألعراق الثقافية التي تهيئ للبرر كلهم 

 
 ن جملممة هممل  العناصممر ترممكل عناصممر أعاعممية لثوابممل الثقافممة العربيممة وهممي فممي 
طياتهمما تهمممل جوانممع الت يممر فممنهن هينممما نممؤمن بالتقممدم وبممأن الثقافممة هممي ثقافممة 
المعممتقبل فممين همملا يعنممي مممن جانممع  يمانمما  بقيمممة أعاعممية تهمممل فممي كناهمما رو  

 الت يير المعتمر للثقافة العربيةّ



 47 

ي التقريمممر النهممممائي لخطمممة الثقافمممة العربيممممة الرممماملة تهديمممد لخصممممائإ وفممم 
الثقافة العربية وهمل  الخصمائإ تبمرز مجموعمة ممن الثوابمل التمي تكماد تلتقمي مم  

 -العناصر العالاة وهي تتمثل فيما يلي:
 عراقة الثقافة العربية التي تطورل عبر ألو  العنينّ 1ّ
مثل الهم والعدل والمعماواة  ارتكازها عل  مجموعة من القيم اإلنعانية 2ّ

 الكرامة واهترام المعرفةّ

 اتعامها بالرمول في جمي  المظاهر من آداع وعلوم وفنون وعمرانّ 3ّ

مقمممدرتها علممم  التااعمممل مممم  الثقافمممال األخمممر  دون فقمممدانها ألصمممالتها  4ّ
 وتميزها مما جعل لها بعدا  عالميا ّ

مقمدرة علم  النممو تمتلك الل ة العربيمة كوعميلة تعبيمر واتصمالت لمديها ال 5ّ
 واعتيعاع المعتهدثال في مجاالل التقنية والانون والعلومّ

 
وترتكز وظائف الثقافمة القوميمة فمي تهقيمم أهمدا  األممة العربيمة التمي تتمثمل فيمما 

 يلي:
 االعتقالل في مواجهة الهيمنة واالعتعمارّ -
 الوهدة في مقابل التجزئةّ -

 العدالة في مواجهة االعتبدادّ -

 مواجهة االعت اللّالعدالة في  -

 التنمية في مواجهة التخلفّ -

 األصالة في مواجهة التبعية والت ريعّ -

 الهضور القومي بين األممّ -

 تجاوز االنقعام بين فريم يخاصم الماضي وفريم يخاصم المعتقبلّ -
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وبناد علم  الخطمة الرماملة لثقافمة العربيمةت فمين المبمادل الرئيعمة التاليمة همي التمي 
 افة وهي:تهقم وظائف الثق

همممم العربمممي فمممي اكتعممماع الثقافمممة والتعبيمممر عنهممما باعتبمممار  وايمممة كمممل  -
 تنميةّ

رمولية عملية التخطي  للتنمية هيث تركل الثقافمة ركنما  أعاعميا  فيهمات  -
للك أن التطوير االقتصادي واالجتماعي ال يتم  ال بالتخطي  الثقافي اللي يهمدد 

 األهدا  المعتقبلية لألمةّ

ضماري العربممي اإلعمالمي الممركن األعماس فممي الثقافممة يرمكل التممراث اله -
 العربيةّ

بممما أن الثقافممة هممي الممزاد الاكممري الروهممي للجميمم  فممال بممد لهمما مممن أن  -
 تكون ديمقراطية وجماهيرية انتاجا  واعتهالكا ّ

قومية الثقافة ووهدتها عربيا  كيطار يعطي الخصوصيال القطريمة كمل  -
 وناهاّ

 الخصوصية العربية واالناتا  العالميّدينامية األصالة والمعاصرةت  -

معمممؤولية المؤععمممال الرعممممية الرمممعبية فمممي التخطمممي  الثقمممافي الرمممامل  -
 22وفي ترجمة هل  الخط   ل  برام  منالة فعليا  ّ

 
 الثقافة والتغير: 2/2

 ن التعير من الصاال الالزمة لكل الثقافالت وفي عصرنا الهالي عصمر  
  بعضها أصبق الت ير أكثر وضوها  وأعرع هدوثا  االتصاالل واناتا  الثقافة عل

لقد كان لالعتعمار دور  الكبير في التأثير علم  دول العمالم الثالمث التمي رضمخل 
لالعتعمار عقودا  طويلة وهلا ما أد   ل  أركال من الت يير والتبدل والتهلمل فمي 

قافمممال بعممم  الثقافمممال التمممي أصممميبل بأخطمممار تهمممدد هويتهممما الثقافيمممةّ  وباتمممل الث
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التقليدية مهاصرة  زاد ثقافال المعتعمرين والثقافال الوافدة ومن هنا باتل وعمائل 
 اإلعالم تلعع دورا  رئيعيا  في التأثير عل  الثقافال الوطنيةّ

ويتهدث أمانويل بوريا دامس عن التجربة ارعيوية في هلا المجال بكلمال تكاد 
يهممس الجميمم  فممي الوقممل الهاضممر تنطبممم علمم  ثقافممال العممالم الثالممث  ل يقممول  و 

بالهاجممة  لمم  تكمموين هويممة وطنيممة وتثبيتهمما نعممبة  لمميهم وللعممالم ويتجهممون عامممةت 
للتعبيممر عممن هممل  الهاجممة نهممو ثقممافتهم التقليديممة ليعممتمدوا منهمما االلهممام والعممون وال 
يجهلون بالتأكيد أنع من وير المعقول العودة بالزمن  ل  عهد لهبي نعموا بع فمي 

الماضمممية ومممما يريدونمممع فعمممال  همممو ترمممييد مجتمممم  يتوافمممم مممم  نظمممام قممميمهم القمممرون 
الخممماإت وتمممراثهم الثقمممافي األصممميل ومالدممممة هممملا النظمممام والتمممراث مممم  الظمممرو  

 الهاليةّ
وهمم يعمون فمي همملا الصمدد المخماطر التمي ترافممم التقنيمة الجديمدة ووعمائل اإلعممالم 

عماليع الهيماة والتاكيمر التمي الواععة التي تورك بطريقمة مماأن تمؤدي  لم  تاكيمك أ
تجعد الطاب  الوطني لكن النتيجة األرد خطورة كانل في هصر الثقافة بالتعملية 

 1كما كان جاريا  في الدول ال ربيةّ
لا كانل الثقافة عل  هد تعبير هيرعكوفتز وباعكوم تتناول طريقة هياة الرمعع  وا 

فاتع وأر الع اليدوية والتي وعلوكع التقليدي بمعنا  الواع  اللي يضم أفكار  وتصر 
تتخممل نمطمما  معينمما  يصممبق العمملوك فممي المجتممم  لمميس اعتباطيمما  أو عرمموائيا ت ولكممن 
كممللك ال يكمممون صممارما  بمممال معرفمممة  ل يختلممف ممممن فممرد  لممم  فمممرد ومممن وقمممل  لممم  

 23آخرّ
ولعممل أهممم ممما يميممز البرممر عممن عممائر المخلوقممال هممو الثقافممة  ل أن اإلنعممان هممو 

عممتعمل الل ممةت ويصممن  األدوالت وهممو الوهيممد المملي يممؤمن باألديممان  الوهيممد المملي ي
 24ويمارس الانون واألوجع األخر  من النرا  الثقافي ّ
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بالعلم يتم اكتعاع الثقافة وما يتم اكتعابع بالعلم يمكن أن يتم تعديلع نتيجمة زيمادة 
انيمال التعلم وهلا يعني أن أي ثقافة من الثقافمال همي عرضمة للت يمرت وتمزداد  مك

الت يمممممر كلمممممما اتصممممملل همممممل  الثقافمممممة وأبعادهممممما قابلمممممة للت يمممممر كليمممممة أو اإلعمممممتبدال 
فالمعتقممدال والقمميم العممائدة فممي ثقافممة ممما يبقمم  فيهمما ممما يهامم  تماعممك مجتممم  ممما 

 ويهول دون لوبانع في ثقافة أخر  جديدة أو وافدةّ
وأنهممممممممما متااعلمممممممممة  Process ن ممممممممممن أهمممممممممم خصمممممممممائإ الثقافمممممممممة أنهممممممممما عمليمممممممممة 

(Interactive)   وأنها من صناعة اإلنعمان فمي مجتمعمعت واإلنعمان يصمبق أيضما
مممن صممنعة الثقافممة فممي مجتمعممع والثقافممة مجموعممة مممن التراكيممع المتااعلممةت يممدخل 
فممي بنيتهممما التكنولوجيممما والل مممة والتركيممع االجتمممماعي والتركيمممع المعتقمممدي والمممديني 

ممم  الواهممد ومتااعلممة فممي والتركيممع الجمممالي وهممل  التراكيممع متااعلممة داخممل المجت
 25عالقاتها بالمجتمعال األخر ّ

هل  الرؤية تعني أنع عل  الروم من وجود ثوابل في كل ثقافة  ال أن هل  الثقافمة 
عمليمممة وهمممي فمممي هالمممة ت يمممرت تمممأثيرا  وتمممأثرا  وهمممي تهتممماد للهممماف  علممم  اعمممتمرارية 

بط يممممان الثقافممممة  لعناصممممر ثقافتهمممما التقليديممممةت ولمممملا فممممين البلممممدان المهممممددة ثقافتهمممما
األجنبية عليها  أن تجد معا  وكمل فيمما خصمعت وعميلة ادخمال هملا الجهماز الملهبي 
وهممل  المممادة الضممرورية للتنميممة وهممي التنميممة الهديثممةت فممي اعممتمرارية ثقافيممة تمنمم  
االناصممال عمممن الماضمممي ولممميس هممملا األمممر عمممهال  وال يمكمممن هاممم  جديمممدة تكملهممما 

ثقافيمممة القديممممة ودمجهممما بالهضمممارة العمليمممة وتهممماف  علممم  خصمممائإ الرخصمممية ال
والتقنيمممة التمممي عمممت زو العمممالم بالتأكيمممد وبهممملا يمكمممن رعممميا أن تمممؤدي خدممممة للعمممالم 
أجممم ت ولمميس معممتبعدا  أن تممؤثر بعمم  تركيباتهمما علمم  الدولممة الصممناعية وخاصممة 

ولكمممل  26بصمممرفها عمممن بعممم  المبال مممال التمممي يمممتم ادراكهممما فمممي الوقمممل الهاضمممر 
 ع بما تمتلكع من خصوصيةّمجتم  ثقافت
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لا كانل الثقافة تمتلك من بين عناصرها موروثال ثقافية من جيل  ل  جيل  ال  وا 
أن هملا ال يعنمي أن الثقافمة ماهيمة ثابتمة تعبمر عمن طبيعمة لصميقة ال تت يمرت فكمما 
ير  برهان وليون:  أن الثقافة ال تعيش بمعزل عن العياق التاريخي واالجتماعي 

نمما ترمكل  اللي تولد فيع وتتطور وتتبدل في قيمها وفي آليال اعتجاباتها أيضا  وا 
نظامممما  تهكممممع قواعمممد مهمممددةت ويخضممم  ك يمممر  ممممن المممنظم المجتمعيمممة  لممم  الت يمممر 

 والتطور والمولّ
وليعمممل المعمممايير والمنظوممممال العقليمممة والروهيمممة التمممي تنرمممأ عمممن ثقافمممة مممما عبمممر 

لم  األبمد وليعمل القميم  التاري ت وترتب  بهقع تاريخية معينةت معطاة ممرة واهمدة وا 
التمممممي تمثلهمممممما عناصمممممر متماثلممممممة وصممممملة ال يممممممدخل  ليهممممما الرممممممكل أو التمممممممايز أو 

 27التناق ّ

 ن المرمممكلة األعاعمممية التمممي تواجمممع الثقافمممة العربمممي مثلهممما مثمممل الثقافمممال األخمممر  
تتمثممل بالظمماهرة التممي أخمملل أعممماد عممدة مثممل ال ممزو الثقممافي االعممتعمار الثقممافيت 

تلمموث الثقممافي واالعممتعمار االلكترونمميت وهممل  الظمماهرة ليعممل هكممرا  علمم  ثقافممال ال
وقممف وزيممر خارجيممة كنممدا معلنمما  فممي خطمماع أمممام  1976العممالم الثالممث فاممي عممام 

نمممدوة الهممموار الكنمممدي األميركمممي قمممائال :   ن مرمممكلتنا مممم  الواليمممال المتهمممدة ليعمممل 
أننا نرقمد علم  عمرير واهمد مم   قاصرة أعاعا  عل  هجم الواليال المتهدة أو عل 

ولكممن أكبممر مرممكلة  –علمم  هممد التعبيممر فممي همملا الترممبيع المعممرو   –فيممل ضممخم 
تواجهنمما هممو مممد  جالبيممة الهيمماة األميركيممة بالنعممبة لمعظممم الكنممديين ومممد  ولمم  
الكنممديين بالمؤععممال األميركيممةت والمعممتو  الثقممافي الرفيمم  المملي هققتممع الواليممال 

القمموي لممد  األميممركيين  بممأميركيتهم  أننمما ننجمملع بعنممف رممديد المتهممدة واإلهعمماس 
 لمم  الواليممال المتهممدة لثروتهممات لثممراد وتنمموع الهيمماة فيهمما وممم  للممك فأننمما نصممر فممي 
عناد عل  أننا ناضل كياننا المناصمل رومم مما نتكلامع فمي عمبيل للمك ماديما  وويمر 

 28للكّ 
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نممة الثقافيممة األميركيممة والتممي  ن رممكو  المموزير الكنمممدي تلممك تعبممر عممن مممرارة الهيم
بدأل ت مزو العمالم ممن خمالل وعمائل االتصمال االلكترونيمة وهمي فمي هقيقمة األممر 
ترير  ل  مد  الخطورة التي تواجهها الثقافال التي بينهما وبمين الثقافمة األميركيمة 
معافة كبيرة مثل الثقافة العربيةت وروم أن الثقافة الكمدية لال مرج  ثقافي وربي 

 ك م  الثقافال األميركية  ال أنع ما زالل تعاني من مركلة الهيمنة الثقافيةّمرتر 
 ن معظم ما يراهد  الجمهور العربي ممن أعممال دراميمة وأفمالم وأخبمار تأتينما ممن 
ال ممرعت وعلمم  وجممع التهديممد مممن الواليممال المتهممدةت وهممل  البممرام  علمم  اختالفهممات 

المجتمعممال التممي انتجتهمما وهممي تتممرك تهمممل معهمما رؤاهمما الثقافيممة وتعبممر عممن قمميم 
تأثيراتها عل  األفراد والجماعال وليس بالضرورة أن تكون تلك التأثيرال مبارمرةت 
لكنهمما تتعمملل وتختممزن فممي ال وعممي المتلقمميت هيممث تظهممر تأثيراتهمما معممتقبال  علمم  
األفممراد والجماعممال مممما يممؤثر علمم  قمميمهم وأفكممارهم ويممؤدي  لمم  ظمماهرة االعممتالع 

 ل يقمممم  األفممممراد فممممي أزمممممة االوتممممراع وخاصممممة فئممممة الرممممباع ويممممر  تقريممممر  الثقممممافي
األليكعمممو أن االوتمممراع  تعبيمممر عمممن عمممدم الرضممما عمممن المممرف  للمجتمممم  وثقافتمممعت 
وجوهر ت الرعور بالاقدان   فقدان اللال  ممما يخلمم عنمد الامرد رمعورا  بمالبؤس فمال 

عمممتهيل  لممم  رمممخإ يعمممتطي  أن ينممممي بهريمممة طاقتمممع الاعممميولوجية أو العقليمممة وي
منهوك القمو  جعممانيا ت متممزق عقليما  ويمرتب  بهملا رمعور بالوهمدة والخمو  وعمدم 
اإلهعاس بتكامل الرخصية ورمعور اإلنعمان أنمع أصمبق فمردا  بمال موضم  واضمق 
ضهية ض و  وامضة ومصارعة يعيش للمجتم  وال يجد من المجتم  ما يقدمع 

وبالتمممالي عمممدم االلتمممزام االجتمممماعي لمممعت األممممر الممملي يمممؤدي بمممع  لممم  فقمممدان الثقمممة 
 والتعيعّ

وممممن هنممما كانمممل الهاجمممة  لممم  بلمممورة فكمممر عربمممي أصممميل يعمممتند  لممم  القممميم الدينيمممة 
والتمممراث الهضممماري والثقمممافي فمممي مواجهمممة هممملا العممميل ممممن التيمممارال الاكريمممة التمممي 

 29تتصارع عل  خريطة العالمت أي تأكيد لاتيتنا الثقافية ّ
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ة اللاتيمة الثقافيمة همو بهمث عمن عمبيل االلتمزام بثوابمل  ن البهث عن عمبيل لهمايم
دراك أن أرممكال العمميطرة الثقافيممة وممما يمكممن أن تؤديممع مممن تلمموث ثقممافي  الثقافممة وا 
تهتاد  ل  التهرر من أعر التبعية الثقافية التي ترمي  ل  ط يان الثقافة ال ربيمة 

فمة واعمتقالليتها  ال عل  الثقافة العربيةت وعل  الروم ممن الهمرإ علم  لاتيمة الثقا
أن همملا ال يعنممي أن تأخممل الثقافممة طريممم االن ممالق ألن للممك يهممول دون امكانيممال 
تطورهمممما وابممممداعهات فالثقافممممة أي ثقافممممة تهتمممماد  لمممم  التااعممممل البنمممماد بممممين الثقافممممال 
المختلامممةّ  وكمممما يمممر  تقريمممر اليونعمممكو الممملي أعمممد  ماكبرايمممد ورفاقمممع  والثقافمممة ال 

نمممما تتطمممور بالتبمممادل الهمممر مممم  تتطمممور بان القهممما علممم   ناعمممها داخمممل قوقعتهمممات وا 
الثقافممال األخممر  والهامماب علمم  الصمملة بكممل قممو  التقممدم اإلنعمماني بيممد أن التبممادل 
الهر ال بد أن يكون أيضا  عل  قدم المعاواة وقائما  عل  أعاس االهترام المتبادل 

همايمة وتعزيمز ولكي نضمن هلات فعيكون من الضروري في أهيان كثيمرة أن تمتم 
الثقافممممال المهممممددةت وتطمممموير االتصمممماالل علمممم  أعمممماس االهتممممرام المتبممممادل ولكممممي 
نضمممممن همممملا فعمممميكون مممممن الضممممروري فممممي أهيممممان كثيممممرة أن تممممتم همايممممة وتعزيممممز 
الثقافمممال المهمممددة وتطممموير االتصممماالل علممم  الصمممعيد المهلممميت وتمهيمممد العممممبيل 

اإلعمالم الكبمر  كمللك  ألركال بديلة من االتصال كترياق مضماد لضم و  وعمائل
ينب ي أن نؤكد أن المركلة ال تنهصر في العالقال بين أمة وأخر  بمل كثيمرا  مما 
تنرمأ فممي أكثمر أرممكالها هممدة وأرمدها خطممرا  داخمل األمممم التممي تضممن بممين عممكانها 

 30أقليال ثقافيةّ

 

 ثالثًا: العالقة بين الثقافة ووسائل االتصال
 
 والثقافة: الصلة بين اإلعالم واالتصال 3/1



 54 

االتصال هو العنصر األعاعي في الهياة البرية واللي يجعلهما ممكنمة وهمو وعماد 
الثقافممة وناقلهممات وهممو أيضمما  أعمملوع التعبيممر عنهمماّ  ووعممائل االتصممال لهمما الممدور 
األعاعمي فممي همايمة الثقافممة ونقلهما وت يرهمما أيضمما  وهمي كممما يمر  تقريممر اليونعممكو 

قافية تعاعد عل  دعم المواقف أو التمأثير فيهمات  أن وعائل االتصال هي أدوال ث
وعلممم  هامممز وتعزيمممز ونرمممر األنمممما  العممملوكية تهقيمممم التكاممممل االجتمممماعي وهمممي 
تلعممع أو يتعممين عليهمما أن تلعممع دورا  أعاعمميا  فممي تطبيممم العياعممال الثقافيممة وفممي 
تيعمممير اضمممااد طممماب  ديمقراطمممي علممم  الثقافمممة وهمممي ترمممكل بالنعمممبة لماليمممين ممممن 

الوعيلة االعاعية في الهصول عل  الثقافة وجمي  أركال التعبير الخالق  الناست
كللك فلإلتصال دور في تدبير رؤون المعرفة وتنظيم اللاكرة الجماعية للمجتمم ت 

اهتمماال   –وبخاصة جم  المعلومال العلمية ومعالجتها واعتخدامها وهو يعمتطي  
مم  ومم  للمك فامي هملا المجممال  عمادة صمياوة القالمع الثقممافي للمجت –علم  األقمل 

كمممما فمممي عمممائر المجممماالل فمممين التطمممور العمممري  للتكنولوجيممما الجديمممدة ونممممو البنممم  
المصممممنعة التممممي تمممممد عمممميطرتها علمممم  الثقافممممة وعلمممم  اإلعممممالمت يخلممممم مرممممكالل 

 31وأخطار ّ
 

 وسائل اإلعالم وأنواع الثقافات:
 Highفة: الثقافة الراقية يارق الباهثون في مجال الثقافة بين ثالثة أنواع من الثقا

Culture  والثقافممة الرممعبيةPopular Culture  والثقافممة الجماهيريممةMass 

Cultureّ 
والثقافة الراقية هي ثقافة الصاوة والتي عجلل في الكتع الدراعية األدبية والانيمةت 

 وفي األعمال الانية الراقية والتي انتجل للنخبة المتعلمةّ
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هممي تتعممم بالتلقائيممة التممي يصممنعها الرممعع وتنمممو نممموا  مممن أممما الثقافممة الرممعبية ف
أعممال تصممنعها الجممماهير لتعبممر بهمما عممن ناعممها مممن خممالل مواهممع طيبعيممة لممد  

 الانان الرعبيّّّ
أما الثقافة الجامهيرية فهي التمي تعمتمد مضممونها ممن الثقافمة الراقيمة وممن الثقافمة 

اهيري الراديمممو واألفمممالم الرمممعبية وهمممي منمممت  ممممن منتجمممال وعمممائل االتصمممال الجمممم
وكتمع التعمملية والقصممإ التلازيونيممة والعمينمات وهممي معممدة لالعممتهالك الجممماهيري 
وتتعم بالتماثل وتعمل علم   رضماد ألواق الجمماهير وتعممل علم  توهيمدهات وهمي 
ثقافة مصنعة ماروضة عل  الجماهير من أعل  فالثقافة الجماهيرية هي الرعمائل 

عائل اإلعالم الجماهيري وير موجهة  ل  طبقة مهددة وال االتصالية التي تبثها و 
 23أي معتو  ثقافي أو تعليمي مهددّ

بأنع قمد: أصمبهل الثقافمة الجماهيريمة عمليما   Rivers, et. Alوير  رياز ورفيقا  
ممكنة في ظل ظرو  االعتهالك الكبير والتقدم التكنولوجي اللي عهل االتصال 

باتممل الرعممائل اإلعالميممة تخضمم  لقممانون العمموق وجعممل منممع تجممارة رائجممة وهكمملا 
التجممماريّ  وهيمممث أن العممموق التجممماري يتطلمممع دومممما  المزيمممد ممممن العمممل  بمممأرخإ 
االعممعارت ولتخاطممع متوعمم  األلواق فممين همملا اعممتدع  تبعمميطا  وتعممطيها  للثقافممة 
والهممد  دوممما  هممو كعممع أكبممر قممدر مممن الجمهممور القممارل أو المعممتم  أو المرمماهد 

م للممك لجممأل وعممائل اإلعممالم  لمم  اقتنمماإ جمهورهمما بطممرق تعممتهول ولكممي يتهقمم
 33عل  االنتبا  وخاصة من خالل الترفيع والتركيز عليعّ

ومممن هنمما فممين مضمممون الثقافممة الجماهيريممة يعتمممد علمم  األونيممة والتمثيليممة والامميلم 
 والقصة المنرورة في المجلةت أنع مضمون ترفيهي معيطرّ

بمأن العالقمة بمين وعمائل اإلعمالم والثقافمة الجماهيريمة وكما أررنا في موض  آخر 
عالقة تااعلية فبينما تقموم وعمائل اإلعمالم بضم  مضمامينها وهمي ترمكل منتجمال 
موجهة  ل  اعتهالك جماهيريت  ال أنهما تهممل فمي طياتهما قيمما  أصمبهل تامر  



 56 

علم   ناعها عل  جمهور المتلقين وباتل هل  الثقافة الجماهيرية ترمكل قيمما  تمؤثر
المتصممملينّ  لقمممد أصمممبهل المعلعمممالل تكمممرس رخصمممية العمممباك الجاهمممل الممملي 
يمتلممممك الثممممروة كرممممخإ مقبممممول للممممزواد مممممن طبيبممممة أو مهندعممممةّ  لقممممد أصممممبهل 
الرياضمة علم  عمبيل المثمال عموقا  رائجمما  لمد  اإلعالميمين ألن لهما رمعبيتهات وهممل  

 اإلعالمّ الرعبية أصال  تم ت ليتها وهقنها للجماهير من خالل وعائل
وهكلا تقوم وعائل اإلعالم بترتيع األولويال وبناد المعر  وتهديد الممثلين عليع 
وتطالمممع الجمهمممور بالمرممماهدة وبأعممملوع يمتممماز بالمهاصمممرة والتكمممرار ممممما يجعمممل 
الجمهممور يقبممل علمم  هممل  البضمماعة الجماهيريممة التممي تعممر  أمامممع وأهيانمما  بممدون 

 34الوعائل اإلعالمية أو اختلالّ وجود اختيارال كبيرة هت  وأن تعددل
ولعل من أهم المركالل التي تواجمع الثقافمة الجماهيريمة ارن عميطرة الترفيمع علم  
مضمون وعائل اإلعالم باإلضافة  ل  أن الزاد الثقافي اللي تقدمع يكون عمطهيا  

 وهنا تصاع الكلمة باقر في مهتواها ويركك في مصداقيتهاّ
ة فمممين وعمممائل اإلعمممالم الجماهيريمممة أصمممبهل تقمممدم  ن همممل  المرمممكلة ليعمممل مهليممم

الخبمممرال الثقافيمممة لمئمممال الماليمممين ممممن البرمممر وتقمممدم خبمممرال جديمممدة ممممن األجيمممال 
 الجديدة التي توفر لهم ثقافة جديدة وأركاال  ترفيهية بدأل تعيطر عل  وقتهمّ

ولكممن همملا الترفيممع كممما أرممار تقريممر اليونعممكو  ّّّّ مبتمملل ونمطممي بدرجممة تجعلممع 
يهممد مممن الخيممال بممدال  مممن أن يثيممر  تهمممل تممأثيرال المصممالق التجاريممة واإلعالنيممة 
وكللك ما يقر  البيروقراطيون من كل نوع من التزام ثقافي عقميمت مخماطر تعمطيق 
وافقممار وتجريممف الهيمماة الثقافيممة وليعممل هممل  هممي كممل أوجممع التنمماق  فاممي بعمم  

اإلبداع الخمالق لمد  األفمراد وأدل األهيان أدل الارإ الجديدة المتاهة  ل  اثارة 
في أهيان أخر   ل  ترجي  التقليد والعلبية لد  الجمهور وقد تأكمدل فمي بعم  
األهيممان اللاتيممة الثقافيممة لألقليممال العرقيممة وويرهمما مممن األقليممال باعممت الل العممبل 
الجديدة للتعبيرت  ن كانل المؤثرال الخارجية قد ط ل عليهما فمي أكثمر األهيمانّ  
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 –لمعممؤولية الملقممماة علممم  عممماتم وعمممائل اإلعمممالم الجمممماهيري معمممؤولية هائلمممة  ن ا
للممك أنهمما ال تقمموم بمجممرد نقممل الثقافممة ونرممرها بممل  –عممواد كممان للممك خيممرا  أم رممرا  
 35بانتقاد مهتواها أو ابتداعع ّ

 

 رابعًا: وسائل اإلعالم والمصداقية
 ثوابت اإلعالم: 4/1

لعام للصمهايين العمرع والاقمرة )ع( ممن صدر دعتور االتهاد ا 21/2/1964في 
ت وهمملا الميثمماق يمثممل نظريمما  أعاعمما  للثوابممل 36الدعممتور ترممتمل علمم  ميثمماق العمممل

التي يجع أن يلتزم بها الصهايون العرعت وهنا عمو  نرمير  لم  العناصمر التمي 
 ترتب  بمصداقية الكلمةت وهي تتمثل بالثوابل التالية:

رية الكلمة ويجع أن تتموافر لهما هرية الصهافة هي أبرز مظاهر ه 1ّ
كممل الضمممانال وهريممة الكلمممة هممم ورممر  وواجممع علمم  الصممهايين العممرع ألداد 

 رعالتهمّ
علمم  الصممهاي أن يتمموخ  األمانممة والصممدق فممي بعمم  وتاعممير رأيممع  2ّ

 وأن يراعي دائما  المصلهة العامة في كل ما يقدم للرأي العامّ

و يخاي بأية طريقة عل  الصهاي أن يكون هريصا  عل  أال يرو  أ 3ّ
 من الطرق عمدا  الوقائ  الصهيهةّ

أن رممر  مزاولممة المهنممة الصممهاية يهممتم علمم  الصممهاي أال يعممع   4ّ
مطلقما  وراد مناعممة رخصمية فمماالفتراد أو الترمهير المتعمممد أو المتهم التممي ال تعممتند 
و  لمم  دليممل أو انتهممال أقمموال ونعممبتها لل يممر أو  ثممارة ال رائممز بالكتابممة أو الرعمموم أ

بأية طريقمة أخمر  أو  رماعة االنهمالل واالبتملال والخمرود علم  ارداع واألخمالق 
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العامممة أو وصممف الجريمممة بطريقممة ت ممري بارتكابهمما كممل همملا ممما يتنمماف  ممم  رممر  
 المهنة وأعولهاّ

 
وفممي توصمميال ومقممررال الممممؤتمر الثالممث التهمماد الصمممهايين العممرع المنعقممد فمممي 

لمممم  الثوابممممل توصمممميال تممممرتب  مبارممممرة أضممممافل   1972نيعممممان  20-17ب ممممداد 
 بمصداقية الكلمةت  لا طالبل بم:

يلتممزم الصممهايون بمماهترام الهقمموق األدبيممة للنرممر وعممدم اقتبممماس أي  5ّ
 أثر من آثار ال ير دون  رارة  ل  مصدر ّ

ال بممد أن تتضممق التارقممة بممين الممرأي واإلعممالن وال بممد أن يممنإ فممي  6ّ
 ية بوضو  وتهديدّالجرائد والمجالل عل  االعالنال التهرير 

وتلتمزم الصممهف والمجمالل ووعممائل النرمر بممالتهقم ممن األرقممام والهقمائم والممواردة 
 37في اإلعالن هاظا  لمكانة الصهياة وعمعة الصهافةّ

وقد طر  تقرير المنظممة العربيمة للثقافمة وارداع العلموم أن النظمام العربمي الجديمد 
امرد والمجتمم  بمعماهمة اإلعمالمت لإلعالم واالتصمال يهمد   لم  تهقيمم التطمور لل

 :38وللا فين هناك مهمال أعاعية لوعائل االتصال يمننا تصنياها كما يلي
فممممي المجممممال البرممممري: بنمممماد رخصممممية الاممممرد العربممممي وتكوينممممع  -1

الناعي والاكريت وتطوير النظرة  لم  الممرأة العربيمة والمعماهمة فمي تربيمة األطامال 
لعربمي وتثقمياهم واالهتممام بمرماعل المعمومقين وتكوينهم واالهتممام بيعماد الرمباع ا

 والمعنينّ
فمممي مجمممال الهريمممال: ضممممان هريمممة اإلبمممداع وهمممم االتصمممال  -2

 والهوار وممارعة الهريال بمختلف أركالهاّ

فمممممي المجمممممال االقتصمممممادي والتنمممممموي: تقممممموم وعمممممائل اإلعمممممالم  -3
  بالمعمماهمة فممي التنميمممة الرمماملة للهيممماة وترعممي  قممميم جديممدة فمممي مجمماالل النرممما
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االقتصممادي والمعمماهمة فممي اجممراد الهمموار والنقممد هممول الخطمم  التنمويممة ومرمماكلها 
وتعريممف الاممرد بأهممدا  التنميممةت وتقممويم المرمماري  ومعممتو  األداد والنتممائ  لخطمم  

 التنميةّ

فممممي المجممممال الثقممممافي: ترعممممي  الثقافممممة القوميممممة والهامممماب علمممم   -4
  هاضر األمة بماضيها الخصوصية القومية وت يير اتجاهال الناس وقيمهم ورب

وتعميممم المامماهيم الروهيممة وتطمموير الل ةالعربيممة والتكيممف مممن الت يممرال الهضممارية 
 والثقافية والعلميةّ

فممي مجممال القمميم: ترعممي  مامماهيم االعتممماد علمم  الممناس والثقممة  -5
 بها واإليمان بالتكافل االجتماعي والرو  الجماعيةّ

الممممموطن فمممممي المجمممممال الممممموطني والقمممممومي ومممممرس ماممممماهيم عمممممن  -6
والمواطنة واالرتبا  باألر  باالنطالق من الوجود االجتماعي والثقافي والروهمي 
والهضاري لألمة العربيةّ  ومواجهة ال مزو الثقمافي األجنبمي الملي يهمدد رخصمية 

 األمة العربية وهويتها وقيمها الهضارية ويرو  تراثها وتاريخهاّ

 
ثمائم اتهماد الصمهايين العمرع من خالل اعتعراضنا لهل  النقا  كمما جمادل فمي و 

ووثممممائم جامعممممة الممممدول العربمممميت يتضمممم  لنمممما الثوابممممل التممممي يجممممع أن يلتممممزم بهمممما 
الصهايون واإلعالميونت وهل  الثوابل التي بال التركيز عليها مهمما فمي العمليمة 
االتصمممممالية وهمممممو العنصمممممر المعمممممتهد  ممممممن العمليمممممة االتصمممممالية وهمممممو الجمهمممممور 

 طنية والمواثيم الدولية عل :والمجتم ت وتنإ الدعاتير الو 
أ( هممم الجمهممور فممي الهصممول علمم  المعلومممال ومعرفممة الهقيقممة واالطممالع علمم  

 وجهال النظر المختلاةّ
ع( همم الجمهممور فممي القممدرة علمم  الوصمول  لمم  وعممائل اإلعممالم التممي يمكنهمما أن 

 تزود  بالمعلومال والمعرفةّ
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واجهممممة ال ممممزو الثقممممافي د( هممممم المجتممممم  فممممي الهامممماب علمممم  هويتممممع الثقافيممممة وم
 األجنبيّ

 د( الهااب عل  الل ة القومية وتنميتهاّ
هم( هم المواطن والمجتم  فمي أن تموفي وعمائل اإلعمالم التزامهما فمي ومرس القميم 
البنادة بين أفراد المجتم  وخصوصا  األطاال والرباعت وترعي  القيم الااضلة في 

 المجتم ّ
 

بمممي عمممو  تكرمممف لنممما المممدور الممملي تلعبمممع ونظمممرة فاهصمممة  لممم  واقممم  اإلعمممالم العر 
وعائل اإلعمالم فمي العميطرة علم  تمدفم المعلوممال ونوعيتهما ممما يهمرم الجمهمور 
هقممع فممي الهصممول علمم  المعلومممالت ونظممرة فاهصممة  لمم  القمموانين المرممرعة فممي 
الوطن العربي عو  تكرف أنها تهد من قدرة الجمهور في الوصمول  لم  وعمائل 

 اإلعالمّ
صاهال التالية تهليال  لبع  المراهد من أوجمع الخلمل التمي نتجمل وعنارد في ال

عمممن عمممود اعمممتخدام وعمممائل اإلعمممالم والتمممي كمممان نتيجتهممما المبارمممرة التمممأثير علممم  
 مصداقيتهاّ

 
الســـــيلر  علـــــى وســـــائل اإلعـــــالم وعالقتهـــــا بتـــــدف   4/2

 المعلومات واألفكار:
د ونقمممل ونرمممر  لا كانمممل وعمممائل اإلعمممالم لال مهممممة أعاعمممية تمممتلخإ فمممي انتممما

األفكممممار والمعلومممممال فممممين العمممميطرة علمممم  المؤععممممال اإلعالميممممة العربيممممة تمثممممل 
مجموعة مصالق األنظممة الهاكممة أو ممالكي همل  المؤععمال اإلعالميمةت ويكمون 
من مصالهها الهد من تمدفم المعلوممال وتمداولها ونرمر األفكمار والهموار هولهماّ  
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ية الثقافيةت وهماية الثقافة الوطنيمة وتتعتر في أهيان كثيرة تهل مظلة الخصوص
والقممميم العمممائدة والتمممراثت وهمممل  المبال مممة أدل وتمممؤدي  لممم  خلمممم نمممم  ممممن أنمممما  
الوعائل اإلعالمية التي تنظر  ل  العمالم بعمين واهمدة همي عمين الرقيمعت وتهماول 
أن تاصمممل مقممماييس معينمممة لمممما ينرمممر أو ال ينرمممر ولمممما يممملاع أو ال يممملاع وتلعمممع 

ن كانل متااوتمة وعائل اإلعال م في مختلف أنهاد الوطن العربي أدوارا  مرابهة وا 
وبمراجعة لما تقدهم وعائل اإلعالم المعموعة والمرئية ممن بمرام  فمين أي مراقمع 
مهايممد عممياله  هجممم الترفيممع فيممما تقدمممع هممل  الوعممائل وعممياله  كممللك هجممم ممما 

وتمؤدي  لم  جملير المنم   يقدم من برام  وربية والتي تؤدي  ل  العلبية واالنعزال
ل  ورس أنما  وريبة عمن المجتمعمال العربيمةت وهمل   االعتهالكي عند الناست وا 
النممالد التمي ترمكل ممثال  أعلم  ونممالد للتاموق األعمطوري تمؤدي  لم  خلمم ثقافمة 
الهممروع والعزلممة كممما تقممول فريممدة النقمماش:  يصممطدم المثممل األعلمم  الرأعمممالي كممما 

م بهقممائم الهيمماة العممافرة فممي هممل  البلممدان الصمم يرة التابعممة تقدمممع الثقافممة واإلعممال
وينرممأ للممك التنمماق  الروهممي المملي يصممعع بممل يعممتهيل هلممع بممين الهيمماة الاعليممة 
للنمماس والمثممل الجميممل المملي يقدمممع باعتبممار  مممثال  دون أن يكممون هنمماك أدنمم  أمممل 

ة الارديمممة فمممي تهقيقمممعّّ هكممملا ينرمممأن التهالمممك علممم  ثقافمممة الهمممروع والعزلمممةت ثقافممم
الرديدة والعلبية المناهضة لرو  الجماعة والعممل الجمماعي ثقافمة الملكيمة الارديمة 
فممي مواجهممة الملكيممة العامممة التممي تاضممي بممالمرد ألن يكممون وهرمما  وهيممدا ل باهثمما  
عممن التملممك فممي وابممة مممن الوهمموشّّّ الصمم يرة والكبيممرةّّّ ثقافممة االناصممال عممن 

مل لت يير  في هدود معطياتع هموت معطيمال الهيماة الواق  ال األعداد الروهي الرا
 39ثم الكرف عن القدرال الكامنة للناس المنو  بهم عملية الت يير ّ

 ن هديثنا عن العيطرة الرعمية عل  وعائل اإلعالم العربيةت واكبع نوع آخر ممن 
العمممميطرة االقتصممممادية فوعممممائل اإلعممممالم فممممي دول الممممنا  الخليجيممممة اعممممتطاعل أن 
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طها علمم  االنتمماد اإلعالمممي وممما يهملممع مممن مضممامين وأرمممكال أي تاممر  رممرو 
 عل  المبدع والجمهور في آن واهدّ

 ن قائمة الممنوعال التي يارضها الرقيع الخليجمي ممثال  علم  اإلنتماد التلازيموني 
العربمميت جعلممل الكاتممع والنمممت  المخممرد يعممد عملممع وعينممع وجيبممع تنظممر وتنتظممر 

لتزم بالرمرو  التمي يارضمها الرقيمع الخليجميت وهملا العوق الخليجيت لملا فينمع عمي
أد   لممم  هممملا المعمممتو  الهممماب  ممممن األعممممال الدراميمممة التلازيونيمممة العربيمممة التمممي 
صمممممممل لمالدممممممة رمممممرو  للمممممك الرقيمممممعت وهنممممما تكممممممن أزممممممة مصمممممداقية الكلممممممة 
االتصالية التي تخض  لقائمة طويلة من الممنوعال والتي يمكن أن تضمي  معهما 

لصممادقةت فقمم  ضمممان تعممويم المعلعممل باعتبممار أن العمموق الخليجممي هممو الكلمممة ا
 أهم األعواق العربية لرراد األعمال الدراميةّ

لا انتقلنمما  لمم  مثممال آخممر فممي مجممال الكلمممة المكتوبممة  وقممد تكرممف جليمما  خممالل  –وا 
أزمممة الخلممي  هيممث أبممدل بعمم  الصممهف مثممل جريممدة  الرممرق األوعمم   وجريممدة 

جلممة  وويرهممات عممخاد ويممر طبيعممي مممن خممالل صممر  مكافممةل الهيمماة  ومجلممة  الم
للكتممماع والصمممهايينت بمممل وفمممي أهيمممان أخمممر  اعمممتكتاع كتممماع مرمممموقين وتعيمممين 
صهايين معروفين بدون أن يلتزم هؤالد بالكتابة فمي تلمك الصمهف أد  للمك كلمع 
 ل  رراد أقالم كانل في يوم ما ملتزممة بالكلممة الصمادقةت وهملا أد  برمكل ويمر 

ر  ل  تدعيم الصمهف واكعمابها مصمداقية قمد ال تعمتهقهاّ  وهنما يكممن دور مبار
 أعاعي في تزييف الكلمة وتزييف الوعي معهاّ

 

 كيف تزيف وسائل اإلعالم الحقيقة؟ 4/3
ممممن األممممور التممممي تثيمممر الجممممدل المممدول الممملي تلعبممممع وعمممائل اإلعممممالم فمممي تزييممممف 

 الهقيقةّ
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عمممةت المممرأي العمممامت اإلعمممالنت وفمممي وهممملا المممدور يرممممل مجممماالل مختلامممة فمممي العيا
 العالقال العامةّ

لقممممد درس باهممممث أميركممممي دور وعممممائل اإلعممممالم فممممي خلممممم ممممما أعممممماد باألهممممداث 
 :04ت مثلEvents-Pseudoالمختلاة )الكالبة(  

 المقابالل الصهايةت وهي طريقة جديدة لصن  األخبارّ (1
 المؤتمرال الصهاية التي يعقدها المعؤولونّ (2

ية المنتظممممممة والتمممممي همممممي أرمممممبع بممممممؤتمرال صمممممهافية البمممممرام  العياعممممم (3
 Meet the Press, Faceتعتضميف العياعميين ممن أمثمال البمرام  األميركيمة 

the Nationّ 
 في التلازيون األردنيّ En Counterوبرنام  مواجهة 

التمممممي تصمممممدرها الجهمممممال  News Releasesالبيانمممممال اإلخباريمممممة  (4
ن مؤععممال اقتصممادية أو نقابيممةت أو المختلاممة عممواد أكانممل عياعممية أم صممادرة عمم

 ويرها والبيان هو خبر مطبوخ معبقا  وجاهز عند الهاجةّ

 
 وتتصف األهداث المختلاة بالخصائإ التالية:

 نهما ليعمل عاويممة ولكنهما توجممد ألن رخصما  أو جماعممة أو جهمة ممما  1ّ
 خط  لها وصنعهاّ

ت ولملا في ال الع يتم خلقها ألهدا  آنيمة لت طيتهما وانتاجهما  عالميما   2ّ
فممين هممدوثها أمممر مرتممع لراهممة هممل  الت طيممة أو  عممادة االنتمماد اإلعالنمميّ  وتكممون 
أهمية العؤال هل هي هقيقة أقل أهمية من العؤال همول جمدارتها بمأن تكمون لال 

 قيمة  خباريةّ
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عالقتها بالموقف الواقعي وامضةت وينبثم االهتمام بها بركل كبير  3ّ
ة )الصمممهاية( دائمممما  يكمممون همممل همممي هقيقمممة ممممن وموضمممهات  ن االهتممممام بالمقابلممم

 هصلل أو ما هو الداف  ورادهاّ

عادة ما يكون هدفها تهقيم تنبؤ باالكتااد اللاتي فهينمما يعلمن بنمك  4ّ
اهتاالممع بالمملكر  الخامعممة عرممرة لتأعيعممع فينممع يميممز ناعممع كمؤععممة تجعلممع رقممم 

 واهدّ

 

 تزييف الكلمة... تزييف الوعي:
 ل  األهداث العاوية لعدة أعباع:تط   األهداث المختلقة ع

األهمممممداث المختلقمممممة أكثمممممر دراميمممممة ممممممن األهمممممداث العاويمممممة ومثالهممممما الجمممممدال بمممممين 
 المررهين لالنتخابالّ

وألن األهمداث المختلقممة قمد خطمم  لهما فينهمما عممرعان مما تنرممر لكونهما هيويممةت كممما 
همما يممتم اختبممار المرمماركين ألنهممم جممديرون بممالظهور فممي مثممل هممل  األهممداث ولكون

لال اهتمامال بالموضوعال التي تتعم بالطبيعة الدراميةت ويمكن  عادة األهداث 
المختلقمممة عنمممد اإلرادة )الروبمممة( وممممن ثمممم فمممين االنطبممماع الممملي تخلقمممع يمكمممن  عمممادة 
األهداث المختلاة عنمد اإلرادة )الروبمة( وممن ثمم فمين االنطبماع الملي تخلقمع يمكمن 

  عادة تعزيز ّ
مختلقممة أمممواال  طائلممة ومممن ثممم فممين رخصمما  أو جهممة ممما ويكلممف صممن  األهممداث ال

لديع مصلهة في نررها وتضخيمها واإلعالن عنهما واعمت اللهات كأهمداث تعمتهم 
المرمماهدة أو االقتنمماع بهممات ولمملا فينممع يممتم اإلعممالن عنهمما معممبقا  ويممتم  عادتهمما مممن 

 أجل الهصول عل  ما تعتهقع من أموالّ
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ا بوضممو  فينهمما تكممون أكثممر وضمموها  ومممن ثممم وألن األهممداث المختلقممة مخطمم  لهمم
ثارة للجدل وأكثر راهمة للمرماهدة  أكثر تأكيدا  واألهداث المختلقة أكثر اجتماعية وا 

 كما خط  لهاّ
وهكملا تصمبق معرفمة األهمداث المختلقمة االختبمار والمقيماس لمعرفمة مما يجمري مممن 

ألخر  عن طريمم أهداث أن األهداث المختلقة تأخل بتالبيع األهداث المختلقة ا
تقديم هندعيت وتعيطر عل  وعي المتلقي ألنها دائمة التجديد وهناك المزيد منها 

 دائما ّ
 ن األهداث المختلقة لال هقيقة وامضة وتنمو عل  هعاع روبتنا الصادقة في 
كوننا نريد أن نعلم وأن نهصل عل  جميم  الهقمائم وهتم  الهصمول علم  المزيمد 

فمممي الواقممم  وهمممل  األهمممداث تقممموم باعمممتدعاد واعمممتثارة ممممن الهقمممائم أكثمممر ممممما همممي 
 روبتنا بالتثقيف وبمتابعة كل ما هو جديدّ

 

 اإلعالن... الصور  الخادعة والكلمة المراوغة: 4/4
اإلعالن ليس مجرد تروي  لعلعة أو خدمة مات  نع يهمل في طياتع ثقافةت ويعبر 

 عنها من عدة أوجع:
  نع يهمل معع ثقافة مصدر العلعةّ 1ّ
 ويهمل معع ثقافة المعلن ومصّن  اإلعالنّ 2ّ

 

وينظممر النمماس  لمم  اإلعممالن علمم  أنممع رعممالة م ريممة لرممراد العمملعة وبهمما عناصممر 
جممملع متنوعمممة فهمممي تعتممممد علممم  الكلممممة المرمممهونة عاطايممما ت والكلممممة لال القممموة 
االقناعيممةت وتعتمممد علمم  الصممورة الجميلممة والمثيممرة لالنتبمما  وتعتمممد علمم  الموعمميق  

قإ والقليمممل ممممن ينظمممر  لممم  اإلعمممالن كممممادة ثقافيمممة يمكنهممما أن تهممممل معهممما والمممر 
 جوانع  يجابية وأخر  علبيةّ
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 ن اإلعمممممالن لو بعمممممد اقتصمممممادي ال تخاممممم  جوانبمممممع ممممممن هيمممممث تنرمممممي  الهركمممممة 
االقتصمماديةّ  لكممن همملا الجانممع يهمممل معممع بعممدا  لا أثممر عمميد مممن هيممث  رمماعة 

ت وتعويممد النمماس علمم  رممراد عممل  الممنم  االعممتهالكي فممي مجتمعممال ويممر منتجممة
 كمالية مما يركل فيما بعد عادال تتعلل  ل  ثقافة الناس وهياتهم اليوميةّ

 ن اإلعممالن يقممول كلمممال تهمممل وموضمما  وتممراوغ فممي معانيهممات ولنأخممل أمثلممة مممن 
 بع  اإلعالنال في الصهف اليومية األردنية:

  فاكس موراتا طريم النجا   (1
 ناعة أردنية مميزة لال جودة عالية  عبدالهادي للمارورال ص (2

 1 ممموس هممي الهمملّّّ أجهممزة اإلنمملار األكثممر تطممورا ت ناتخممر بأننمما رقممم  (3
 في األردن 

  جورعال لصناعة المطاب  لال الجودة النادرةّّّ لنخبة فق   (4

 قمممممادمون لنعتلمممممي الصمممممدارة فمممممي العممممموق األردنممممميّّّ هارقمممممة التدفئمممممة المركزيمممممةت 
 14لوجياّّّ ألمانيا تعدكم برتاد دافئ ودون مراكل ّكالمكيةّّّ من بالد التكنو 

 
 ن تهليال  لمضمون هل  اإلعالنال يرردنا  ل  طريقة اعتخدام الل ة التي تهاول 
أن تعتميل قارئيهاّّّّت لكنها ل ة  لا لم تكن صمادقة فينهما ل مة تاتقمد  لم  التثبمل 

ا ت وممن يثبممل ممن مضممونهات فممالا يثبممل  ن اعمتخدام فماكس موراتما طريممم النجم
أن مارورمال عبممد الهمادي مميممزة ولال جممودة عاليمةت ومممن أثبمل أن أجهممزة ممموس 
ولميس ويرهمما هممي الهممل؟ وهممل أجريممل دراعممة كممي ياتخممر ممموزع هممل  األجهممزة بأنممع 

 في األردن؟ 1رقم 
وكيممف أثبممل جورعممال أن نمطابخممع لال جممودة نممادرة وللنخبممة فقمم  وكيممف تهقممم 

ون الصدارة في العوق األردنيّّّ وهمل ألمانيما همي معوقو  كالمكية  بأنهم عيعتل
 الوهيدة بالد التكنولوجيا هينما أعموها بالد التكنولوجياّّّ
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هل  عينة من  عالنال في جريدة وفي يوم واهد ويتضجق منها كيف تعمل معهما 
ل مممة مليئمممة بالتمويمممع والخمممداع وهمممي بكمممل تأكيمممد تهقمممم أهمممدافهات تتعممملل  لممم  عقمممول 

قممراراتهم بنمماد عليهمما وتصممبق جممزد مممن هيمماتهم اليوميممة وبمراجعممة النمماس ويتخمملون 
 عالنال التلازيون التي تعتخدم الكلمة والصورة والهركة والموعميق  نمر   لم  أي 
هممد يمكممن لهممل  اإلعالنممال بصممورها الخادعممة وكلماتهمما المراووممةت أن تخلممم عنممد 

 المراهدين نمالد لالهتلادّ
 خالل التجربة المصرية وتقول:وتعتبر فريدة النقاش عن للك من 

 اإلعممالن مممادة ثقافيممة أيضمما  ألنممع يعممهم فممي خلممم نممم  هيمماة فممي تأصمميل عممادال 
ونبمممل أخمممر  فمممي خلمممم مثمممل نممممولجي للعمممكن والملمممبس والمأكمممل والخمممم لالدخمممار 
والرمراع والترفيممع للهلممم وطريقممة تهقيممم الهلمممت وكلممما زادل تبعيممة اقتصمماد بلممد نممام 

ما ازداد هلا المنم الجديمد الملي يقمدم عبمر اإلعمالن انترمارا ت لالقتصاد الرأعمالي كل
ولعممممع دورا  متزايممممدا  فممممي ترجمممممة الجانممممع الروهممممي والوجممممداني للتبعيممممة ألن المثممممل 
األعلممم  االعممممتهالكي المممممرتب  بالبضممماعة عممممرعان ممممما يلمممبس زيمممما  قوميمممما  ومهليمممما ّ  

إلنعممان تماممما  يصممبق العممالم الهقيقممي المرجممو هممو أمريكممات ويصممبق األمريكممي هممو ا
 42كما أن  العملة  هي الدوالرّ

 
 وسائل اإلعالم واألغنية: 4/5

األونيمممة أكثمممر ممممن ممممادة مطريمممةت  نهممما كلممممال تهممممل المعممماني وترافمممم الموعممميق  
 فتدودع العواطف وتخاطع العقل معا ّ

أن تقموم بمدور همام فمي زيمادة  –وخصوصا  اإللاعمة  –واعتطاعل وعائل اإلعالم 
الانمممي وخلمممم قاعمممدة جماهيريمممة واعمممعة ممممن المهمممي   لممم  الخلمممي  وعمممي الجمهمممور 

تعممممتم   لمممم  أم كلثمممموم وعبممممدالوهاع وفيممممروز وعبممممدالهليم همممماف  وفريممممد األطممممرش 
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وويرهمّ  وم  زيادة رعبية هؤالد وتكرار أونياتهم أصبهل األونيمة أن تعمهم فمي 
صمممياوة الوجمممدان الوجمممدان العربمممي المرمممتركت تمممؤثر علممم  ل مممة الخطممماع اليمممومي 
لإلنعممان العربممي وباتممل ماممردال األونيممال تتممردد علمم  أفمموا  النمماس وتعممتخدم فممي 
هديثهم اليوميّ  ولم يقتصر هلا عل  المعتو  الرفيم  ممن األونيمال التمي كانمل 
تهمممل كلمممل رممعراد العربيممة القممدام  والمعاصممرينت بممل انعممهع همملا أيضمما  علمم  

لا هوصمرل همل  أونيال ترددهما اإللاعمال العربيمة وهمي فارومة ممن المضم مونت وا 
لا هوصمرل  األواني هي اإللاعة فينها تجد العربية وهي فاروة من المضمونت وا 
همممل  األوممماني فمممي اإللاعمممة فينهممما تجمممد طريقهممما عبمممر األفمممالم العمممينمائية وأرمممرطة 
الكاعمميل وهمملا النمموع مممن األومماني المملي ارممتهر طريقهمما عبممر األفممالم العممينمائية 

مممن األومماني المملي المملي أرممتهر مممن فرعممانع أهمممد  وأرممرطة الكاعمميل وهمملا النمموع
 عدوية ووير  كثير من الم نيين الرباعت فينهم يعهمون في أفعاد اللوقّ
 وكما اله  باهث عربي عل  األواني المعيطرة في اإللاعال المصرية:

 ولبة النم  الاردي عل  األوانيّ 1ّ
 43ورق أواني الهع وال رام المهزومّ 2ّ

 
 تاب األعمد :النقد الصحفي وك 4/6

 ن ارراد التممممي نقرأهمممما مبثوثممممة هنمممما وهنمممماك والبمممما  ممممما تهمممممل أرممممكاال  مممممن  
المجمممامالل أو التهامممملت وهممملا الرمممكل ممممن التهيمممز نجمممد  خمممالل النقمممد لألعممممال 
اإلبداعية أدبا  وفنونا  تركيليةت وكللك فين ارراد التي يكتبهما كتماع األعممدة والبما  

ة العلميمة فيمام يطرهونمع ممن قضماياّ  وهملا يمؤدي ما تاتقر  لم  الموضموعية والدقم
 لمم  التعمممليم بممما يقمممرأ وتكمممون  – لا كمممان القممارل عاديممما   –فممي المهصممملة النهائيممة 

 نتيجتع تزييف وعي القارل وتضليل المبدعّ
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علممم  معمممتو  تزييمممف وعمممي القمممارل العمممادي فمممين المعلوممممال التمممي يتلقاهممما  (أ
صممهتهات وتأخممل الكلمممة مصممداقيتها  وارراد ال تقبممل التمهمميإ والتممدقيم فممي مممد 
 لكونها نررل في صهياة أو مجلة  مهترمة ّ

عل  معتو  تضليل المبدع فين ارراد النقدية التي يكتبها صهايون تتعمم  (ع
ووالبمما  ممما يكونممون ويممر مممؤهلين لتلممك العمليممة  –باللاتيممة واالنطباعممال الرخصممية 

 مما  لم   –المبتمدئين ممنهم ويمكمن أن تمؤدي آراؤهمم بالمبمدعين وخاصمة  –النقدية 
ال رور  لا كانل تكيل لهم الثناد في ويمر مهلمعت أو تمؤدي بهمم  لم  النكموإ  لا 

 44كان ارراد النقدية مثبطةّ

 
 ظواهر السرقات العلمية: 4/7

ممممن األممممور الالفتمممة للنظمممر قضمممية العمممرقال العلميمممة والتمممي اعترمممرل فمممي  
مممن همملا القممرن وأصممبهل وعممائل األوعمما  األكاديميممة وخصوصمما  فممي الثمانينممال 

اإلعمممالم المطبوعمممة تزخمممر باألعممممال المعمممروقة والتمممي يقممموم بالعمممطو عليهممما هملمممة 
ألقمماع علميممةت وهنمماك أمثلممة كثيممرة علمم  كتمماع عممرقوا جهممود ارخممرين نرممروها فممي 
مجممالل مهترمممةت أو نرممروها فممي كتممع ويمكنتتبمم  الكثيممر مممن النمممالد فممي هقممول 

  علممممم  أهمممممد ممممممد  اإلعمممممادة التمممممي تهيمممممم بالكلممممممة وال يخاممممم 45العلممممموم المختلامممممة
ومصممممداقيتها هينممممما تتعممممر  األعمممممال األدبيممممة والعلميممممة  لمممم  عممممطر بممممال يرممممبع 

 الظاهرةّ
 
 الحداثة والمفاهيم المختللة: 4/8

الرممممعر ديمممموان العممممرعت عممممارل ثممممورة الرممممعر الهممممديث منممممل منتصممممف همممملا القممممرن 
بدأل ظواهر أدبية وفنيمة  بخطوال عريعةت وقدم رواد الرعر الهر نمالد تهتل ت
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تزدهممر ولعممل أبرزهمما ظهممور الرممعر الهممر وانترممار  وقممد لممم  مجموعممة مممن أعممماد 
جيمممل المممرواد أو الجيمممل الثممماني لهممممت وقمممد اعمممتاادل الهركمممة الرمممعرية الهديثمممة ممممن 
النمممالد العممائدة فممي الثقافممة ال ربيممة وخصوصمما  اإلنجليزيممة والارنعمميةت وأدل  لمم  

بية التي عمادل ومما زالمل تعمود فمي مجمال الرمعر والروايمة بروز هل  األنما  األد
والمعر ت وأصبهل بع  النممالد والرمموز فمي الهركمة األدبيمة أمثلمة تهتمل  بمل 
وأصممبهل ماممرداتهم الل ويممة تتكممرر لممد  المقلممدين مممن الرممباعّ  وظهممرل أرممكال 

صميدة فنية تعبيرية مثل القصيدة النثريمة والتمي باتمل تنرمر جنبما   لم  جنمع مم  الق
الرعريةت وأد  للك  ل  عزوق القارل العادي عن قرادة القصيدة الهرة والقصميدة 
النثريممة معمما ت ألنممع ببعمماطة لممم يعممد يممدرك الاممرق بينهمما فقممد اختلطممل المامماهيم لممد  
النقممادت وأصممر كتممماع القصمميدة النثريممة علممم  اعتبممار أن ممما يكتبونمممع رممعرا  وكانمممل 

يممل مممن القممراد مرتبممك ونمممالد أمممام الرممباع النتيجممة اخممتال  المامماهيم وجمهممور قل
تعم  رعرا  عليهم أن يقرأوها ويعتوعبوها بل ويقلدونهاّّّ وهكلا فقمد كمان متوقعما  
أن تعطممي الهداثممة دفعمما  واونمماد  معممتمرا  للهركممة األدبيممة  ال أنهمما أدل  لمم  افتقمماد 

لم  للمك برهمان الهركة األدبية دينامية االبمداع التمي تتنماف  مم  التقليمد كمما أرمار  
وليون همين قمال  ولكمن أزممة النظريمة الهداثيمة همل  لمم تلبمث هتم  ظهمرل عنمدما 
تهقممم التطممابم بممين أرممكال التعبيممر الانممي العربممي العممالميّ  وبعممد أن كممان معيممار 

 الجدة بالمقارنة م  التراث كافيا ّ
ليضاي قيمة عل  العمل الانيت أصبق من الضروري أن يخض  هملا العممل  لم  

ايير اإلبداع العالمية وعندئل زاد الرعور بأن اإلنتاد األدبي الهمديث فمي العمالم مع
العربي ياتقد  ل  اإلبداع الاعلي واألصالة أي الطرافة وأنع رومم معمايرتع لألرمكال 
الانيممة العالميممةت لممم يممنجق فممي أن يكممون عالميمما ّ  وظهممر أن الهداثممة ليعممل كافيممة 

أصممميلة وعمممبع للمممك فمممي الواقممم  أن ديناميمممة  كمممي يكمممون للعممممل األدبمممي قيممممة فنيمممة
اإلبمداع تتنماف  مم  التقليمدت وتنبم  مبارمرة ممن القمدرة علم   طمالق الطاقمال الدفينمة 
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رمزي تاب  لكل ثقافة وللك بقدر ما تكون هل  الثقافة  –والكامنة في نظام خيالي 
تهما مجعدة وملخصة لتاري  تطور الجماعةت تراثهما وتوازناتهما ومرماريعها وطموها

 46وآمالها وآالمها ّ
 
 
 وسائل اإلعالم والمؤسسات الثقافية واللغة: 4/9

تلعع وعائل اإلعالم والمؤععال الثقافية دورا  هاما  في التأثير عل  الل ة ونموهما 
 واعتعمالها لهاّ

 ل تزودنا وعائل اإلعالم بمصطلهال جديدةت ويدخل  ل  قاموس هياتنا مامردال 
مممن ل ممال أجنبيممةت كممما تممدخل المصممطلهال  لمم  الهيمماة  عديممدة بعضممها ياممد  لينمما

 اليومية للمواطنين بدون أن يتهققوا من مهتواهاّ
وتجهممممد بعمممم  المؤععممممال الثقافيممممة وخاصممممة مجممممام  الل ممممة العربيممممة فممممي تعريممممع 
المصممطلهال فممي مختلممف المجمماالل بجهممد علمممي مممنظمت  ال أن الجهممود الارديممة 

تط مم  علمم  الجهممود المؤععمماتية المنظمممة  التممي يقمموم بهمما أكمماديميون وا عالميممونت
ولعممل مممن أعممباع للممك عممدم التنعمميم بممين وعممائل اإلعممالم ومجممام  الل ممة العربيممةت 

 ووزارال اإلعالم والثقافة والجامعالّ
ويهتمماد اعممتخدام المصممطلق وتعميمممع  لمم  وعمميلة تعمممل علمم  نرممر  وعلمم  تعزيممز 

 اعتخدامعّ
ومعاجمهما المتخصصمة ال تلقم  المرواد  وهينما كانل قرارال مجام  الل ة العربية

فمممي أوعممما  الجامعمممال وال بمممين الكتممماع والمثقامممين وال بمممين وعمممائل اإلعمممالم فمممين 
العممبيل الوهيممد المملي يمكممن أن يرعممخها هممو أن يممتم اعتممماد اعممتخدامها فممي الل ممة 
األكاديميممة والل ممة اإلعالميممة وللممك أمممر ميعممور ولممو طلبممل المجممالل األكاديميممة 

يها اعتخدام المصطلهال العربية كما أقرها المكتع المدائم لتنعميم ممن ينررون ف
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التعريمممعت لمممو طلبمممل وزارال اإلعمممالم ممممن مؤععممماتها اإلعالميمممة وخاصمممة اإللاعمممة 
والتلازيمممممون اعمممممتخدام تلمممممك المصمممممطلهالت فيننممممما عمممممنجد أن فرصمممممة الهيممممماة لتلمممممك 
ام المصطلهال عتصبق كبيرة بمدال  ممن أن تظمل مصمطلهال بعيمدة عمن االعمتخد

 اليوميّ
وال ي يع عن بالنا الدور الهام اللي تلعبمع وعمائل اإلعمالم فمي التمأثير علم  الل مة 
المهكية اليوميةت هلا التأثير اللي بال يقرع بين اللهجال العربية وصار يعاعد 
فمي تكموين ل مة وعممط  بمين الل مة الاصمه  واللهجممة اليوميمةت وهمل  الل مة الجديممدة 

 أصبهل اليوم ل ة اإلعالمّ
 ن الهاممماب علممم  الل مممة العربيمممة ال يعنمممي عمممدم نموهمممات ولكنمممع يعنمممي همايتهممما ممممن 
تممدهور معممتواها وخصوصمما  فممي األداد اإلعالممميت المملي بممال تممأثير  طاويمما  علمم  
ل ممة النمماست وصممار ضمممروريا  العمممل علمم  همايممة الل مممة العربيممة لضمممان معمممتو  

 عة والتلازيونّأدائها في اإلعالم وخصوصا  في األداد المهكي في اإللا 
فوعممائل اإلعممالم تلممون الكلمممة وتكعممبها معمماني جديممدةت وتممدخل  لمم  قمماموس الل ممة 
مامممردال ومصمممطلهال جديمممدة بعضمممها واضمممق المممدالالل والمممبع  ارخمممر يكتنامممع 

 ال مو ّ
 
وعمممائل اإلعمممالم والتمممأثير علممم  الممموعي بخلمممم الصمممور النمطيمممة وزرع قممميم  4/10

 جديدة:
التمممي تنطبممم  فمممي األلهمممان عمممن أرمممخاإ أو الصمممور النمطيمممة همممي تلمممك الصمممور 

رعوع هاملة معها عمال موضوعة في قالع لهني يهد من التاكير فمي تصمور 
 هؤالد األرخاإ أو الرعع بصورة مخالاة للصورة المنطبعة في اللهنّ

وتقوم وعائل اإلعالم بدور هام في صن  هل  الصمور النمطيمة ممن خمالل عمر  
الرمممرطيت الانمممانت العامممملت الامممال   لممم ّ     صمممورة لرخصمممية مممما كمممالمعلمت الرمممي ت
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وهمل  الصمورة تهممل عممال يمتم تكرارهمما فمي وعمائل االتصمال المختلامة ممما يممؤدي 
 ل  رعموخ همل  العممال عمن تلمك الرخصميال وكمللك يمتم صمن  الصمور النمطيمة 
عمممممن الرمممممعوع مثمممممل الصمممممورة التمممممي رعممممممها اإلعمممممالم ال ربمممممي عمممممن الالعمممممطينيين 

 كيرهابيينّ
المعلممم تهممتا  بمكانممة تليممم بممدور  اإلنعمماني المتهيممز ولكممن ممما هممو كانممل صممورة 

العممممبع المممملي أد   لمممم  هبممممو  مكانتممممع وزعزعتهمممما فممممي المجتممممم ؟  هممممل العامممممل 
االقتصممادي هممو العممبع؟  أعنممي هممل تممدني معممتو  دخلممع هممو المملي قمماد  لمم  همملا 

 الوض ؟
لي لعبتمع بال رك أن هلا عامل ال يمكن تجاهلعت ولكن نظمرة فاهصمة  للالمدور الم

وعائل اإلعالم الجماهيري في خلم صورة نمطية عن الممدرس واإلعمادة  ليمع فمي 
العينما وفي المعر  والتلازيمون يمكمن أن ترمر  لنما جانبما  ممن همل  المعمألة وعلم  
عممبيل المثممال معمممرهية مثممل معمممرهية مدرعممة المرمماوبين والتمممي نقلتهمما تلازيونمممال 

و عنهمما أصممبهل فممي متنمماول الجمهممور المموطن العربممي وتممم اعتنعمماخ أرممرطة فيممدي
وراهدها ماليين األطامال العمرعت فقمد أثمرل تمأثيرا  عملبيا  عمن نظمرة الجمهمور  لم  
المعلممم وال زالممل وعممائل اإلعممالم تبممث  لينمما صممورا  نمطيممة لرخصمميال أعاعممية فممي 
المجتمممم   وتقمممدمها بصمممورة هزليمممة مثمممل رخصمممية الععمممكري والرمممرطي والرعمممي  ت 

جديممدة باتممل تممؤثر علمم  األفممراد وخصوصمما  األطاممال واليممافعينّ  وتبممث كممللك قيممما  
وأقل ما يمكن أن توصمف بهما همل  الصمور أنهما صمور مرموهة ال تعكمس الهقيقمة 

 وال تقدم المثل اللي يجع أن يهتل ّ
مممن خممالل ممما اعتعرضممنا  هنمما يمكننمما أن نالهمم  أن التعممر  المعممتمر للتهريممف 

بمممر الكلممممة والصمممورة عممميؤدي  لممم  أن ينممممو للواقممم  الممملي تقدممممع وعمممائل اإلعمممالم ع
الناس م  قيم واتجاهال ومعتقدال مزياة وير واقعيةت ويلعع العامل االقتصادي 

العياعمممممةت دورا  أعاعممممميا  فممممي المممممتهكم بالوعمممممائل  –اإلعممممالنت وعاممممممل العمممميطرة  –
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اإلعالميمممة ورعمممائلها المزيامممة ممممن أجمممل تهقيمممم منممماف  أولئمممك المتهكممممين بوعمممائل 
 اإلعالمّ

 
 خامسًا: خاتمة

في التقرير العام اللي أصمدرتع المنظممة العربيمة للثقافمة والعلموم وارداع  اليكعمو  
جممماد أن مهممممة العمليمممة اإلعالميمممة العربيمممة:  تنعمممجم مممم  مممما طرهتمممع  1987عمممام 

اليونعكو م  رؤية لماهوم النظام اإلعالمي العالمي الجديد واللي ير  بأن مهممة 
مختلممممف جوانممممع الهيمممماةت االقتصمممماديةت واالجتماعيممممة  العمليممممة اإلعالميممممة  ترمممممل

والثقافيةت والعلميةت والتعليميةت والروهيةت فضال  عن المعماهمة فمي بنماد رخصمية 
الاممرد واللاتيممة القوميممةت واالهتمممام بالقضممايا الوطنيممةت بالمامماهيم المعاصممرة كهقمموق 

المراركة في بناد اإلنعانت ومقاومة االمبريالية والعنصريةت والتأكيد عل  ضرورة 
الهضممارة اإلنعممانيةت وتعميممم التامماهم والتعمماون بممين الرممعوعت والممدعوة  لمم  عمميادة 

 47العدل والعالمّ 
وقممممد دعممممل اللجنممممة الهكومممممال العربيممممة والمممموزارال العربيممممة المختصممممة  لمممم  األخممممل 
بمجموعة من التوصيال في مجاالل العياعة اإلعالمية وهم االتصال والتكافمل 

 في مجال الثقافة والتربية والعلومت وفي مجال المعلومال والمعلوماتيةّوالتعاونت و 
ومممممن أهمممممم التوصممممميال التممممي تعنينممممما هنممممما فمممممي مجممممال اإلعمممممالم والثقافمممممة وصممممملتها 

 :48بالمصداقية ما يلي
التأكيد عل  اهترام هم االتصال فمي كمل قطمر عربمي وبمين البلمدان  (1

يجمممماد الظممممرو   العربيممممةت واعتبممممار  هقمممماقن  أعاعمممميا  مممممن هقمممموق الاممممرد والجماعممممةت وا 
 المناعبة والمناخ المالئم ليتعن  للارد والجماعة ممارعتعّ
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العمممل علمم   يجمماد توزيمم  متمموازن لوعممائل اإلعممالم واالتصممال داخممل  (2
القطمممر الواهمممد ممممن هيمممث انرمممائها أو  يصمممالها أو رمممبكاتهات ويعمممد هاجمممة الوضممم  

والقوميةت والثقافال المختلاةت الج رافي والعكانيت هاجة األقليال الدينية والعرقية 
 والمعتويال االجتماعية المتباينة ب   النظر عن االعتبارال االقتصاديةّ

التأكيممد علمم  أن ممارعممة هممم االتصممال تممرتب  ارتباطمما  وثيقمما  بهريممة  (3
 الارد والجماعةّ

التأكيد عل  أن هرية العمل اإلعالمي همي الضممان األول لااعليتمع  (4
همملا االطممار الهريممة والمعممؤوليةت ومممن يممن مقتضممياتها  ومصممداقيتعت وتتكامممل فممي

همايمة العماملين بماإلعالمت وتموفير القمدر المناعمع لهمم ممن الضممانال التمي تكاممل 
اعتمرارهم في عملهم وعمدم هرممانهم ممن العممل اإلعالممي وا عطمائهم التعويضمال 

 التي تتناعع م  هادة معؤوليتهمّ

عالمي واالتصمالي عمواد تجنع ط يان عامل الربق عل  النرا  اإل (5
كان هكوميا  أم خارجيا ت وتهيئة الظرو  المناعبة لممارعة هلا النرا  فمي  طمار 

 المهمال األعاعية للنظام العربي الجديد لإلعالم واالتصالّ

 عطماد قضمية التممدفم اإلعالممي بممين األقطمار العربيممة األولويمة التممي  (6
العوائمم التمي تعتمر  طريقهما مم  تتناعع م  أهميتها البال ةت والعممل علم   زالمة 

األخمممل فمممي االعتبمممار أن التمممدفم يتضممممن المتجمممال اإلعالميمممة والخبمممرال البرمممرية 
 العربية العاملة في مجال اإلعالمّ

الهمممرإ علممم  أال تمممؤدي الخالفمممال العياعمممية بمممين بعممم  األقطمممار  (7
العربيممممة  لممممم  قمممممف قنمممموال االتصمممممال بينهممممما أو تقليلهمممما بمممممالنظر  لممممم  أن اإلعمممممالم 

تصال من الهقوق اإلنعانية األعاعية التي ينب ي الهااب عليها وتوفيرها لكل واال
 مواطن عربيّ
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 عادة النظمر فمي قواعمد الرقابمة وومعمائلها المعممول بهما فمي األقطمار  (8
العربية المختلاةت عل  األخإ بالنعبة للمواد العامة المواردة ممن األقطمار العربيمة 

ل وصممول المممواد اإلعالميممة فممي الوقممل األخممر ت بهيممث ال تعيممم التممدفم أو تعطمم
 المناععّ

االعتنممماد بالل ممممة العربيممممة وتطويرهممما وتبعمممميطهات وتوزيمممم  اعممممتخدامها  (9
علممم  هعممماع اللهجمممال المهليمممةت واعمممتكمال مراهمممل التعريمممعت هااظممما  علممم  ثقافمممة 
األمممة العربيممة ولاتيتهمما القوميممةت خاصممة أن الل ممة العربيممة هممي المقمموم األقممو  فممي 

 اعتمراريتهاّخصائإ األمة و 

الدعوة  ل  قيام تنعميم وتكاممل بمين وعمائل اإلعمالم ووعمائل الثقافمة  (10
في كل قطر وعلم  نطماق الموطن العربميت بهيمث تكممل وعمائل اإلعمالم المهممال 
الثقافيمممة المطروهمممةت وأن يراعممم  تخطمممي  مركمممزي لهممملا التكامممملت تجنبممما  الزداجيمممة 

 قها ورموليتهاّالعملت ووصوال  لتعزيز اللاتية الثقافية وتعمي

دعمموة وعممائل اإلعممالم  لمم  تبعممي  العلمموم وعرضممها لتكممون ماهومممة  (11
لممد  أوعمم  الجممماهيرت وأن تهممتم بنرممر آخممر المبتكممرال العلميممة والتطممور العلمممي 

 وآفاقع المقبلةّ

دعوة وعائل اإلعالم ومؤععال التربية  ل  قيام تنعيم بينهات مبني  (12
م تكامممل عمممل كممل منهمما ممم  عمممل علمم  خطممة رمماملة وبممرام  تنايليممةت بممما يهقمم

األخر  ودعوة المؤععال التربوية التعليمية  ل  مزيد من االعتاادة من  مكانيال 
 وعائل اإلعالمت واعتخدامها في  نجا  العملية التربوية والتعليميةّ

 
 الظرف العربي الراهن وتأثيره على الثقافة واإلعالم:
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واقعمما  ممزقمما  فيممع  –رممعبي علمم  معممتو  رعمممي و  –يعمماني الواقمم  العربممي  
التنممماهر العياعمممي الممملي يمممنعكس علممم  الواقممم  الثقمممافي واالقتصمممادي واالجتمممماعي 

 واإلعالمي في الوطن العربيّ
وفممي  طممار واقمم  اإلقليميممة ترتامم ت ومممن ورائهمما تعلممو أعممواد العزلممة الثقافيممةّ   

نممي مهاصممرا  فعلمم  عممبيل المثممال باتممل البممرام  التلازيونيممة األردنيممة والكتمماع األرد
 وممنوعا  من الوصول  ل  العديد من الدول الخليجيةّ

وترمممهد وعمممائل اإلعمممالم هربممما  كالميمممة تعمممتند  لممم  مصمممالق قطريمممة ضممميقةت  
ومن خالل مواقف قّعممل العمرع  لم  عمربينت عمرع يقامون مم  ّّّّ وهملا الواقم  
 يجعممل المممواطن العربممي يقممف باهثمما  عممن الهقيقممةت هممل هممي ممم  عممرع أمريكمما؟ أم

 عرع العرع؟ وهلا التعاؤل ال يهتاد  ل   جابةّ
ويقممف المممرد متعممائال  كيممف يمكممن أن تتهقممم تلممك المعممؤوليال وااللتزامممال  

التمممي اقترههممما خبمممراد االتصمممال العربمممي كمممي نقمممدم  عالمممما  صمممادقا  معمممؤوال  ملتزمممما  
 بقضايا الجماهير العربيةّ

قت وعممتظل قضممية  ن الواقمم  العربممي ارن هممو واقمم  نكمموإ وتراجمم  وتمممز  
المصداقية قائمة مم  هملا الواقم  الملي نعيرمعت ونمدرك تمامما  بمأن االلتمزام بالثوابمل 
فممي مجممال الثقافممة واإلعممالم والنضممال مممن أجممل االلتممزام بالثوابممل المتمثلممة بالهريممة 
والصمممدق واألصمممالة وهمممم االتصمممال  نمممما تمثمممل رمممرطا  أعاعممميا  للنهمممو  القممموميت 

قتاممممة الواقممم   ال أننممما نمممدرك بمممأن المعمممتقبل همممو لألممممة وعلممم  المممروم ممممما نمممرا  فمممي 
 العربية وأن أصالة الثقافة العربية تجعلها قادرة عل  تجاوز المهنّ
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ّ الممممدائم  دّ عبممممدئ ت فممممي عممممبيل ثقافممممة عربيممممة لاتيممممة: الثقافممممة العربيممممة والتممممراث 9

 (1983ّ)بيرول: دار ارداع 
ّ ررممتي  دّ جيهممان ت األعممس العلميممة لنظريممال اإلعممالم )القمماهرة: دار الاكممر 10

 العربي(ّ
راهين  دّ فؤاد ت علم االجتماع وماهوم الثقافمة )مجلمة الاكمر العربميت العمدد  11ّ
 (1980ّنيعان  –آلار  2العنة  14
ّ عبمماس  دّ  هعممان ت تمماري  النقممد األدبممي عنممد العممرع: نقممد الرممعر مممن القممرن 12

 (1978ّ( )بيرول: دار الثقافة 2الثاني هت  القرن الثامن الهجري ) 
اطممممف ت قضممممايا التبعيممممة اإلعالميممممة والثقافيممممة فممممي العممممالم ّ عبممممدالرهمن  دّ عو 13

 (1984ّالثالث )الكويل: المجلس الوطني للثقافة والانون وارداع 
ّ عبممدالمعطي  دّ عبدالباعمم  ت اإلعممالم وتزييممف المموعي )القمماهرة: دار الثقافممة 14

 (1979ّالجديدة 
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 ّ عبدالقاهر الجرجاني  أعرار البالوة 15ّ
ررت التكاممل بمين أجهمزة اإلعمالم وأجهمزة الثقافمة فمي الموطن ّ فيا  توفيم مه16

 (1984ّالعربي )تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
 ّ قدامة بين جعار  نقد الرعر 17ّ
ّ لبيممع  عممعد  دراعممال فممي العمممل التلازيمموني العربممي )ب ممداد: مركممز التوثيممم 18

 (1984ّاإلعالمي لدول الخلي  العربي 
اللجنة العربي لدراعة قضايا اإلعالم واالتصال في الموطن العربمي: اإلعمالم  19ّ

العربمممي هاضمممرا  ومعمممتقبال : نهمممو نظمممام عربمممي جديمممد لإلعمممالم واالتصمممال )تمممونس: 
 (1987ّتونس  –المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

ّ لممممموفير  هنمممممري  )ترجممممممة مصمممممطا  صمممممالق(ت اللعمممممان والمجتمممممم  )دمرمممممم: 20
 (1983ّورال وزارة الثقافة واإلرراد القومي منر
ّ ماكبرايممد  رممون  ورفاقممعت أصمموال متعممددة وعممالم واهممد: االتصممال والمجتمممم  21

)تقريمر اللجنمة الدوليمة لدراعمة مرمكالل االتصمال )الجزائمر: الرمركة  –اليوم وومدا  
 (1981ّالوطنية للنرر والتوزي  

م المعلوممممال بمممين المممدول المتقدممممة ّ مانيكيممار  دّر  )ترجممممة فمممائم فهممميم( تممدف22
 م(1982ّ -هم 1402والنامية )الريا : دار العلوم للطباعة والنرر 

 ّ المرزوقي  رر  الهماعة 23ّ
ّ مممرقس   ليممماس  العقالنيمممة والتقمممدم )الربممما : المجلمممس القمممومي للثقافمممة العربيمممة 24

1992ّ) 
المجلمممد التاعممم   ّ مصمممطا   دّ رممماكر ت عمممالم الثقافمممة المختلامممة )عمممالم الاكمممرت25
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ن عمممن ّ المنظممممة العربيمممة للتربيمممة والثقافمممة والعلمممومت ممممؤتمر الممموزراد والمعمممؤولي27
الرؤون الثقافية في الوطن العربيت الدور الثالث )تونس: المنظمة العربيمة للتربيمة 
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مكانيمممال الخمممرود منهممما 28 ّ النقممماش  فريمممدة  همممول التبعيمممة الثقافيمممة واإلعالميمممة وا 

 (1984ّ)مجلة أدع ونقد: العدد العاب ت العنة األول ت عبتمبر 
مد ت وظياة األدع: بين االلتزام الاني واالناصال الجماهيري ّ النويهي  دّ مه29

 (1967ّ – 1966)القاهرة: معهد البهوث والدراعال العربية 
ّ هارممممم  دّ عبممممدالهادي ت  نهممممو ثقافممممة أصمممميلة  مهاضممممرال الموعممممم الثقممممافي 30

 (1959ّالخامس )الكويل: مطبعة الكويل 
اعممتعمار العقممل )بيممرول:  ّ واثينامموت نامموجيت )ترجمممة عممعدي يوعممف( تصمماية31

 (1987ّمؤععة األبهاث العربية 
ّ اليونعمممكو )لايمممف ممممن خبمممراد اليونعمممكو(ت التنميمممة الثقافيمممة: تجمممارع  قليميمممة 32

 (1983ّ)بيرول: المؤععة العربية للدراعال والنرر 
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 الفصل الثااث

 

 للعاقة   أجندة

 بني الثقافة واالتصال اجلماهريي
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 يف األردن 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            --------------------------------- 

 األردن –عمان *    3/6/2004-1 )معتقبل الثقافة والانون( المؤتمر الثقافي الوطني األردني* 

عواد كان –الم الجماهيرية معؤولية هائلة ) ن المعؤولية الملقاة عل  عاتم وعائل اإلع

للك أنها ال تقوم بمجرد نقل الثقافة ونررها بل بانتقاد مهتواها أو  -للك خيرا  أم ررا  

 أصوات متعدد  وعالم واحد(-تقرير اليونسكو)  ابتداعع(ّ

   
البالد العربية ما من معّوقال الثقافة التي يمكن اعتبارها في الطليعةت وهي ترتّد  ل  كون الثقافة في 

تزال تهتّل مرتبة ثانوية من اهتمامال الدولة بالقياس  ل  األمور األخر ّ   ن كثيرا  من الدول 

العربيةت في مقابل ضّنها عل  النرا  الثقافيت تعخو عخاد هاتميا  عل  قطاع الرياضة أضعا  
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ل العربية بالمكتبال الوطنية ما تناقع ألنرطة الثقافةت والواق  يرير  ل  أن عناية معظم الهكوما

                                            ومراكز الثقافة والمعار  ونرر التراثت تأتي في مقام ثانوي بالنعبة  ل  عنايتها باألمور األخر ّ

 ()الخلة الشاملة للثقافة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثااث

 

 للعاقة   أجندة

 ماهرييبني الثقافة واالتصال اجل

 *يف األردن 

 1-  :مدخل 
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ال تزال الثقافة تهتّل مرتبة ثانوية من اهتماممال الدولمةت بالقيماس  لم  األممور 
األخمممر ّ ولعممممل همممملا المممممؤتمر يرممممير  لمممم  بدايممممة جديممممدة لاممممتق ملممممف الثقافممممةت 
والعممممل علممم   نجممماز مرمممروع يعمممهم فمممي  يجممماد آليمممال دعمممم العممممل  الثقمممافي 

أن تممممم  ل مممماد وزارة الثقافممممةت وبقمممماد وضممممعها  وتاعيلممممعت ترعمممما  الهكومممممةت بعممممد
 ووض  العمل الثقافي معلقا منل تركيل الوزارة الجديدة ّ

نكمماد ال نجممد قطممرا  عربيمما  واهممدا  ال يعمماني مممن أزمممة ممما فممي العمممل الثقممافيت و 
 ولعل مرد األمر ألكثر من عبع:

  بعضها يرتب  بالموقف الرعمي الهكومي اللي يجعل الثقافة في ليل
 ّوياتعأول
  وبعضممها يممرتب  بنظممرة دونيممة وقاصممرة عممن فهممم الممدور الهقيقممي المملي

 ّتلعبع الثقافة في بناد المجتم  وتعزيز  وتنميتع وت يير 
 بالثقافمة  مال عالقة لهم عئولينوبعضها يرتب  بتكليف ملاال الثقافة لم

 ّمن أهل الهظوة والثقة ويتم اعتبعاد أهل الخبرة واإلبداع
 ب  برؤيممممة وعممممائل االتصممممال الجممممماهيري للثقافممممة وبعضممممها ارخممممر يممممرت

ودورهمممما فممممي المجتممممم  التممممي تركممممز علمممم  جانممممع الترفيممممع اعممممتجابة لمتطلبممممال 
 ّالعوق التنافعي لكعع الجمهور

 ّوالبع  ارخر يرتب  بنوعية العاملين في مجال الثقافة واالتصال 
 ّوالبع  يرتب  بأعلوع التربية والتعليم 
   والمممبع  يمممرتب  بالبيئمممة المهليمممة وعمممماتها ممممن هيمممث درجمممة االناتممما

 ّلتي تركل هاضنة وصانعة للثقافةاوالهرية والتعامق والديمقراطية 
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   والمممممبع  يمممممرتب  بالبيئمممممة الخارجيمممممة التمممممي ترمممممكل ظرفممممما ممممممن ظمممممرو
 المنافعة والض و  والتااعلّ 

ومممممة ومممممرورا   لن أزمممممة الثقافممممة أزمممممة مركبممممة أطرافهمممما عديممممدة بممممددا  مممممن الهك
 بالمنت  الثقافي والمنت  وانتهاد  بالمتلقي والمجتم ّ

ررو   ل  هد كبير باهم تلمك م ن الوصول  ل  هركة ثقافية فاعلة وصهية 
رادة فاعلممة مممن عممدة أطممرا   العواممل المممؤثرة فيهممات ومرتبطممة بنوايمما مخلصممة وا 

 تعتطي  توفير اإلمكانيال لقنوال العمل الثقافيّ
يا لد  البع  في اعتبار العمل الثقافي عممال  ثانويما  ورفاهيمة  ن قصور الرؤ 

تكميليممة فممي المجتممم  هممي مممن أخطممر األمممور التممي تهممد مممن دور الثقافممة فممي 
بنمماد مجتممم  هضمماري متقممدمّ  ن وجممود نظممرة متوازنممة لممد  الدولممة فممي عممياق 
عياعممماتها وخططهممما التنمويمممة فمممي المجممماالل العياعمممية واالقتصمممادية والثقافيمممة 

 ّالعلمية عيقود  ل   نماد لإلنعان هد  التنمية وصانعها و 
والمتماب   للنرما  الثقمافي فمي األردن خممالل األعموام األربعمة األخيمرة يمكنممع أن 

ع بعمم  المؤععممال التممي فيمميجممد تقممدما  مطممردا  فممي األنرممطة الثقافيممةت تعممهم 
كممان لهمما فضممل العممبم فممي األنرممطة كمؤععممة عبممد الهميممد رممومانت و أمانممة 

موازيممما   لعبمممل دورا  ؛ و ممممان الكبمممر  التمممي خمممالل العمممنوال الخمعمممة الماضممميةع
فممي تنظمميم األنرممطة اتعمم  عملهمما ونرماطها الثقممافي لممدور وزارة الثقافممة  ومواتيما  

 الثقافية وتمويلها أو دعمها أو رعايتهاّ
وكممممان االهتامممماد بعممممممان عاصمممممة للثقافممممة العربيمممممة تعزيممممزا  لألنرممممطة الثقافيمممممة 

 ال النررّوخصوصا  في مج
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-1999بممين األعمموام مممن  ويكاممي أن نقممارن فممي همملا المجممال أرقممام المطبوعممال

والتمممي أودعمممل فمممي التمممي عرضمممل لإلجمممازة ممممن قبمممل دائمممرة المطبوعمممال  2003
 وهي كما يلي:المكتبة الوطنية 

 
 
 

 عمام
 عدد المخطوطال

 المجازة

 عدد المودع لد 

 دائرة المكتبة الوطنية

المخطوطال 
مجهولة 
 المصير

1999 1678   

2000 2174   

2001 2439   

2002 2892 1093 1799 

2003 2698 2263 435 

 
ويجدر باللكر أن عدد المجاز من المطبوعال ال يعني نررهات كمللك  

ال يمثل  اإليداع لد  دائرة المطبوعال يمثل هقيقة ما تم طبععت فعل  عمبيل 
كتابممما   1093كتبمممة الوطنيمممة لمممد  الم 2002المثمممال بلمممع مجمممموع اإلبمممداعال عمممام 

بلمع مجمموع اإلبمداعال  2003مخطوطا  عما تمم  جازتمع وفمي عمام  1799باارق 
مخطوطا  عما تم  جازتمعّ  ويرجم  الامارق الكبيمر ألكثمر ممن  435باارق  2263

عممممبعت  ل أن بعضممممها يممممتم  جازتممممعت لكنممممع ال يصممممنف فممممي المكتبممممة الوطنيممممة 
عد طباعتع والمبع  ارخمر ال يطبم  وبعضها ال يودع لد  المكتبة الوطنية ب

 أصال ّ
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ويلال االنتبا   ل  تراج  عدد المخطوطال في العام الماضمي  ل نقمإ عمن 
 مائتي مخطو  وهو رقم كبير في عالم النرر األردنيّع بعابق

ولعممل التاعممير فممي للممك أن األعمموام الممثالث العممابقة رممهدل قمموة دفمم  مرتبطممة 
وال ياوتنما القمول أن األنرمطة الانيمة ت عربيمةباالهتااد بعمان عاصمة للثقافة ال

مممممن معممممر  وفنممممون ترممممكيلية وأنرممممطة المممممؤتمرال والنممممدوال الاكريممممة والثقافيممممة 
دورا هامممما  الجامعمممال األهليمممةلعبمممل ارتبطمممل بمؤععمممال القطممماع الخممماإت و 

ت والممؤتمرال الثقافيمة توالمهرجانمال الانيمة تتنظم الندوالخصوصا تلك التي 
 ت كجامعممة فيالدلايمماتللكتممع وتعمماهم فممي نرممر مهممدود تثقافيممةوتقممدم الجمموائز ال

 وجامعة البترا وجامعة الزرقاد وويرهاّ
ولكممن وضمم  الثقافممة فممي األردن يطممر  تعمماؤال  هاممما  هممول الصمملة بممين الثقافممة 
ووعمممائل االتصمممال الجمممماهيري؟ ولمقاربمممة هممملا التعممماؤل فيننممما عمممنبدأ باإلجابمممة 

ا االتصممممال الجممممماهيري؟ وممممما هممممي عممممن بعمممم  األعممممئلة األعاعممممية مثممممل: ممممم
وظائاع؟ وما المقصود بالثقافة؟ وما هي أنواعها؟ وما األعمس التمي يجمع أن 
ينبنممي عليهمما العمممل الثقممافي؟ وممما هممي طبيعممة العالقممة بممين الثقافممة واالتصممال 
الجماهيري وما هي مرتكزاتهما ؟ ومما همي التهمديال الثقافيمة واالتصمالية التمي 

نمماك أزمممة فممي تنمماول الموضمموع الثقممافي عبممر وعممائل تواجممع المجتممم ؟  وهممل ه
االتصممممال الجممممماهيري؟ وممممما هممممي معممممئولية الدولممممة تجمممما  العمممممل الثقممممافي؟ ثممممم 
عمممنقتر  أجنمممدة للعممممل الثقمممافي فمممي عمممياق عالقتهممما التااعليمممة والتكامليمممة مممم  

 وعائل االتصال الجماهيري متمثلة بمجموعة من التوصيالّ 
 2 - :االتصال الجماهيري 
 االتصال الجماهيري: عريفت 2-1
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 الثقافمة والمعممار  تنقمل التممي الرعممائل توصميليقمموم ب الملي االتصمال همو

ت واالهتماممال االتجاهمال متبماين عمري  جمهمور  لم  توالترفيمع والمعلوممال
التعليميممة والثقافيممة واالجتماعيممة واالقتصممادية  المعممتويالومختلممف مممن هيممث 

 تصملهم باالتصمالت للقمائم عمروفينم ويمر وألفمراد توالخصمائإ الديم رافيمة

 باعمتخدام يمتمو  مدهرمةت وبعمرعة اللهظمة نامس فمي تكمانوا هيثمما الرعمالة 

 اإللاعمةوالكتمع و  والمجمالل الصمهف مثمل؛  لكترونيمة أو ميكانيكيمة معمدال

 علم  مقمدرة مم  واإلنترنل والهماتف المهممول ّ والصهافة والعينما والتلازيون 

 أصمال   موجمودة ويمر العلوك من وأنما  جاهالات تنمية وعل  ت عام رأي خلم

ّ 
 الجماهيري: االتصال وظائف وسائل 2-2

التمي تعمتخدم - الجمماهيري  االتصمال قاد تقمدم تقنيمة المعلوممال الرقميمة  فمي 
 لمم  أن أصمممبهل  -فممي اإلنترنممل والبممث الاضممائي ووعمممائل اإلعممالم األخممر  

ين المعلومممممة وعممممائل االتصممممال لال  مكانيممممال كبيممممرة فممممي نقممممل وضمممم  وتخممممز 
والخبممممرت وفممممي تقممممديم الترفيممممع والثقافممممة والانممممونت وفممممي نقممممل التممممراث وتعزيممممز  ت 
وترممكيل الممرأي العممامت  ل تاعممق المجممال للهمموار هممول بعمم  القضممايا وتاممتق 
النوافممل علمم  مصممراعيها أمممام البرممر ليّطلعمموا علمم  تجممارع الرممعوع األخممر  

علممم  تمممدفم المعلوممممال  وثقافاتهممما وفنونهمممات وتقتمممرن همممل  المهممممال بالعممميطرة
 وتداولها ونرر األفكار والهوار هولهاّ

 ن ترممبيك العممالم عبممر القنمموال الاضممائية واإلنترنممل التممي تبممث عبممر الهممدود 
واألخبممممار والمعلومممممال واألفممممالم والبممممرام  التلازيونيممممة والمعلعممممالل الدراميممممة 

ممن قميم واإلعالنال والانون الجميلة بكل ما تهملع تلك األركال والمضمامين 
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 وظممائف وعممائللهمما تأثيرهمما فممي المجتممم  وثقافتممع ت تقودنمما  لمم  اعتهضممار 

الجممماهيري كممما هممددتها وثيقممة اليونعممكو )أصمموال متعممددة وعممالم  االتصممال
 :وهي واهد(

الهممممممممممموار والنقمممممممممممماش و خلم الممممممممممممدواف  و التنرممممممممممممئة االجتماعيمممممممممممةو  اإلعمممممممممممالم
رمممممباع هاجمممممة ا  و التكاممممممل واالنمممممدماد و  عالترفيمممممو  النهو  الثقمممممافيو التربيمممممةو 

)أصمموال متعممددة وعممالم الجماعممال والمجتمعممال ككممل مممن المعلومممال والبيانممال 
 (53ّ-51: 1981رون ماكبرايد  تواهد

 ل أن  ويتضق لنا من خالل هل  الوظائف ممد  ترمابكها مم  العممل الثقمافيّ
المنجز الثقافي يمرتب  بالوظيامة اإلعالميمة التمي تهقمم للمثقمف والمبمدع فهممع 

نعانيةت كما أنمع يمرتب  ارتباطما وثيقما بوظيامة التنرمئة االجتماعيمة للظرو  اإل
والتربيممة ووظياممة الهمموار والنقمماش التممي تعممهم فممي خلممم منمماخ مالئممم لإلبممداع ت 

 ناهيك عن وظياتي النهو  الثقافي والترفيع ّ
 مفهوم الثقافة ومرتكزاتها وأنواعها : -3
 مفهوم الثقافة :  3-1

ندخل في  طار عوق التعرياال المختلامة للثقافمةت  لن عفي العياق اللي نقدم
بما فيها من تعريامال تمدخل فمي العمياق األنثروبولموجيت ولكمن ماهموم الثقافمة 
عنقصمر  فمي العمياق العملمي والملي يعنمي: المنتجمال األدبيمة والاكريمة والانيممة 
وهممي بممللك ترمممل األعمممال األدبيممة والاكريممة والمعممرهية والانممون الجميلممة مممن 

 ّ ل  وفولكلور يق  ووناد ورقإت ورعم ونهلموع
والثقافة هي ما يميز البرر عن ويرهم من المخلوقال وهي الجانع اللي 

برز هويتهم الخاصة والمعبرة عن هضارتهم في أرق  ي  يؤكد  نعانيتهم و 
صورها ت وهي عامل توهيد بين أبناد الرعع الواهد ت وعامل أعاعي في 
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رعالة تااهم بين هي عن طموهاتها وأهالمها ت و ت يير المجتمعال والتعبير 
 رعوع األر ّ

 مرتكزات الثقافة :   3-2
ترتكز الثقافة العربية عل  جملة مبادل أقرتها الخطة الرماملة للثقافمة العربيمة 

 ومن أهم هل  المبادل : 
أن الثقافمممة همممي ممممن  بمممداع الرمممعع الممملي تمممرتب  بمممع وتعمممود  ليمممع ت وهيممماة  -1

األعاعممي لكممل  بممداع ثقممافي ولكممل اعممتمتاع وهممي تعممتمد  الرممعع هممي المنبمم 
بداعها وتطورها المعتمر من الهياة النابضمة بالهيويمة للمبمدعين فيهما  قوتها وا 

  ّ 
 ن الثقافممة هممي ممما يميممز أمممة مممن ويرهمما ت لمملا فممين تنميممة الثقافممة العربيممة  -2

ا  تنميمممة تميمممز أبنادهممما والعممماملين عليهممما وتعطيهممما دورهممما الخممماإ فمممي النرممم
 القومي واإلنعاني لهو أهد المبادل التي تقوم عليها الخطة ّ 

هممم اإلنعممان فممي اكتعمماع الثقافممة ت وفممي هريممة التعبيممر عنهمما ت والتمتمم   -3
بهمممما ّ وهمممملا يعنممممي تاتمممميق ارفمممماق أمممممام المبممممدعين ت وااللتممممزام بنرممممر  نتمممماجهم 

 ّ للجماهير الواععة
عاعممي فممي تكمموين الثقافممة  ن التممراث الهضمماري اإلعممالمي هممو الممركن األ -4

العربيممة والنبمم  األصمميل فيهمما عقيممدة وقيممما وترممريعا ت وهممو المملي يميزهمما مممن 
 الثقافال اإلنعانية األخر  ّ 

 ن الصمملة بممين الل ممة العربيممة والاكممر اإلعممالمي تامموق كممل صمملة بممين أيممة  -5
وهكلا فين الاكر اإلعمالمي همو المقمّوم ّ  ل ة وأي تاكير تعبر عنع تلك الل ة

 األعاس في معمار الثقافة العربية واكتمال صرههاّ
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ديمقراطيممممممة الثقافممممممة ت تعنممممممي الهممممممم اإلنعمممممماني فممممممي المرمممممماركة الارديممممممة  -6
والجماهيريممة الواعممعة علمم  العممواد ت فممي مجممالي  نتمماد الثقافممة واإلفممادة منهمماّ 

 ( 49 :)الخطة الراملة للثقافة العربية إ
 
 أنواع الثقافة: 3-3

 ديث عن ثالثة أنواع من الثقافةّومن ثم يمكننا اله
 ثقافة الصاوة ّ 1ّ
 الثقافة الرعبية ّ 2ّ

 الثقافة الجماهيرية ّ 3ّ
 الثقافة الراقيةيارق الباهثون في مجال الثقافة بين ثالثة أنواع من الثقافة: 

High Culture والثقافة الشعبية Popular Culture والثقافة الجماهيرية Mass 

Cultureّ 
هي: ثقافة الصماوة التمي عمجلل فمي الكتمع الدراعمية واألدبيمة  والثقافة الراقية

 والانيةت وفي األعمال الانية الراقية والتي أنتجل للنخبة المتعلمةّ
أممما الثقافممة الرممعبية فهممي: تتعممم بالتلقائيممة التممي يصممنعها الرممعع وتنمممو نممموا  
من أعال تصنعها الجماهير لتعبر بها عن ناعمها ممن خمالل مواهمع طبيعيمة 

   الانان الرعبي اللي يكون مجهول الهويةّلد
فهمي: الرعمائل االتصمالية التمي تبثهما وعمائل اإلعمالم  أما الثقافة الجماهيريـة

كاإللاعممة والتلازيممون والعممينما وكتممع التعمملية والقصممإ وأرممرطة واعممطوانال 
التعجيالل الصموتية والمرئيمةت وهمي ويمر موجهمة  لم  طبقمة مهمددةت وال  لم  

و تعليمممممي مهممممددّ وتعممممتمد مضمممممونها مممممن الثقممممافتين الراقيممممة معممممتو  ثقممممافي أ
والرممعبيةت وهممي منممت  معممد لالعممتهالك الجممماهيري ت وتتعممم بالتماثممل وتعمممل 
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علمم   رضمماد ألواق الجممماهير وتعمممل علمم  توهيممدهات وهممي ثقافممة م صممطنعة 
 ماروضة عل  الجماهير من أعل ّ 

مثيليممممة والامممميلمت وهممممو يعتمممممد مضمممممون الثقافممممة الجماهيريممممة علمممم  األونيممممة والت
مضمممممون فممممي أولبممممع ترفيهممممي يخضمممم  لقممممانون العمممموق التجمممماريّ ويعممممتدعي 
تبعممممميطا  وتعمممممطيها  للثقافمممممةت ويهمممممد   لممممم  اقتنممممماإ أكبمممممر عمممممدد ممكمممممن ممممممن 

 الجمهور عن طريم هلا المضمون الترفيهيّ
وتتعايش الثقافال الثالث معماتوتتنوع أقنيمة اتصمالها ممن االتصمال الرخصمي 

ي واالتصال الجماهيري ّ وتلعع وعائل اإلعمالم دورهما فمي واالتصال الجمع
نقل هل  الثقافالت مما يجعل فهم طبيعة العالقمة بينهمما أممرا ال منماإ منمعت 

 إلدراك الدور التااعلي اللي يهكم طبيعة العالقة بينهما ّ
تي تواجه العالقة بين الثقافة واالتصال الجماهيري في ظل التحديات الثقافية واالتصالية ال -4

  المجتمع:

يدعو التطور التكنولوجي في مجال  المعلومال واالتصال  ل  الخرية من عطوتع وتأثير  عل  
بالطريقة التي  -المجتمعال لتصبق نمطا موهدا ومرتركا بين رعوع العالمّ  ل يعهم تدفم االتصال 

مال  بركل لم تعرفع في توفير المعلو  -أصبهل متوفرة  عبر اإلعالم الاضائي والبث الرقمي  
البررية من قبل تّ وأضهل المعلومال وزيرة كميا ونوعيا بهيث توفر ألي متخصإ أن يتاب  معع 

 كل ما يعتجد في هقل تخصصعّ 

وال رك أن وفرة المعلومال وعهولة الوصول  ليهما وفيضمانها ت عمو  تطمر  
 تهديال متعددة عل  المجتم  بعضها داخلي وبعضها خارجي من مثل: 

تأثير الثورة التكنولوجية ومنجزاتها وتطورها المعمتمر فمي اإلنعمان وثقافتمع  1ّ
وعالقاتمممع اإلنتاجيمممة القديممممةت وفمممي خلمممم فجممموال بمممين ممممن يمتلمممك التكنولوجيممما 

 ومن ال يمتلكهات ومن يصنعها ومن يعتهلكهاّ
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تقود الثورة المعلوماتية  لم  اناجمار معرفمي علم  معمتو  عمالمي ت يهميمن  2ّ
عليها بامتالكع تقنيال االتصمال والقمدرة علم   نتماد المعلوممال  العالم ال ربي

والعيطرة عل  منافلها وتوزيعها ت بينما تعاني دول العالم العربي واإلعمالمي 
من تخلف في بناها ت وقصور  مكانياتها في التعماطي مم  الثمورة المعلوماتيمة 

لإلنتمماد ت وخصوصمما  ثممورة اإلنترنممل ت وبهيممث تصممبق بالدنمما مجممرد معممتهلك 
 الثقافي العربي ّ

تنممممت  الهيمنممممة ال ربيممممة علمممم  تممممدفم االتصممممال وعلمممم  وعممممائلع ت ومنتجاتممممع  3ّ
اإلعالميمممة ترمممويها  لمواقمممف العمممالم العربمممي واإلعمممالمي وخلمممم صمممور نمطيمممة 

 مروهة عنع مثل الصور الهالية التي ترب  العرع واإلعالم باإلرهاع ّ 

  عنهمما فقممر ثقممافي وتعليمممي المعانمماة مممن التخلممف والاقممر واألميممة مممما ينممت 4ّ
بداعي ّ   وا 

نقممإ الهريممال واالفتقممار  لمم  الممارعممة الرممعبية الديموقراطيممة العياعممية  5ّ
 واالقتصادية ّ 

 
والثقممممافي المرممممهد اإلعالمممممي  يممممر ي لمممم  تتطممممور تقنيممممال االتصممممال وقمممماد  

 ا  أنماطمممم تترمممكل فممممي األفممممم لتخلممممم ممارعممممال  عالميممممة جديممممدة ل أن العربممميّ
 واالتجاهال وأنما  الهياة االجتماعيةّ فةالثقاجديدة من 

المرممممهد اإلعالمممممي العربممممي تتنازعممممع أطممممر مرجعيممممة وممممن ناهيممممة فكريممممة بممممال 
 مختلاة عروبية /  عالمية / ووطنية / وقطرية/ ليبراليةّ

وممممن ناهيمممة اعمممتخدام وعمممائل االتصمممال الهديثمممة فقمممد انترمممر اعمممتخدام اللمممواق  
نترنمل الدخل المهمدود ت وانترمر اإل الاضائية هت  في األوعا  الرعبية لال
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ممممن لهممم هعممابال ارممتراك مبارممر فممي األردن عمريعا  ل بلممع عممدد المرممتركين 
وبلمممممع عمممممدد المعمممممتخدمين  تمرمممممترك 80.000مممممم  ممممممزودي خمممممدمال اإلنترنمممممل 

بنمممماد علمممم  تقممممديرال مركممممز تكنولوجيمممما المعلومممممال ت وللممممك معممممتخدم 320000
نممل( فممي األردن ت وهمملا يعنممي وقممد ازدهممرل خممدمال )مقمماهي اإلنتر  المموطنيّ

أن الاضائيال واإلنترنل والهاتف الجوال أصمبهل وعمائل اتصمال جماهيريمة  
 عتقود  ل  نم  علوكي واجتماعي وثقافي جديدّ  

 ن العالقممممة بممممين وعممممائل االتصممممال الجممممماهيري والثقافممممة الجماهيريممممة عالقممممة 
ة  لم  عموق تااعليةت  ل تض  هل  الوعائل مضامين الثقافمة كمنتجمال موجهم

االعممممتهالك الجممممماهيريّ وترممممكل هممممل  الثقافممممة قيمهمممما وأجنممممدتها التممممي تاممممر  
 ناعها عل  جمهور المتلقين وعل  المتصلين أناعهمّ

لقد أصبهل المعلعالل التلازيونية واألفالم تكرس رخصية العمبااك الجاهمل 
اللي يمتلك الثروة كرخإ مقبول للمزواد ممن طبيبمة أو مهندعمةّ وأصمبهل 

عممممموقا  رائجممممما  لمممممد  اإلعالميمممممينت ألن لهممممما  -علممممم  عمممممبيل المثمممممال–اضمممممة الري
رممعبيتهات وهممل  الرممعبية أصممال يممتم ت ممليتها مممن خممالل وعممائل اإلعممالم التممي 
توصمملها للجمممماهير توهكممملا نجمممد أن وعممائل االتصمممال الجمممماهيري ت طمممي أي 
هممممممدث رياضممممممي بتااصمممممميلع بينممممممما ال تلقمممممم  األنرممممممطة الثقافيممممممة االهتمممممممام أو 

 ل التي تعتهقهاّالت طيا
وهكممملا تقممموم وعمممائل االتصمممال الجمممماهيري بترتيمممع األولويمممال وبنممماد المعمممر  
وتهديممممممد الممثلممممممين عليممممممع وتطالممممممع الجمهممممممور بالمرمممممماهدةت بأعمممممملوع يمتمممممماز 
بالمهاصمممممرة والتكمممممرار ت ممممممما يجعمممممل الجمهمممممور يقبمممممل علممممم  همممممل  البضممممماعة 

كبيممرة هتمم  وأهيانمما  بممدون وجممود اختيممارال –الجماهيريممة التممي تعممر  أمامممع 
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ن تعمممممددل الوعمممممائل اإلعالميمممممة أو اختلامممممل فمممممين مضمممممامينها تكممممماد تكمممممون  وا 
 مترابهةت فهي ترفيع ومزيد من الترفيعّ 

مممن  الجماهيريممة ويبقمم  التعمماؤل التممالي مرممروعا :هممل تنبمم  وعممائل االتصممال
اعمممممتجابة للتهمممممدي للعولممممممة  أم أنهممممماديناميمممممال نابعمممممة ممممممن المجتمممممم  ناعمممممع؟ 

 االتصالية؟
مممن بممرام  فممين أي مراقممع  الجماهيريممة وعممائل االتصمماللممما تقدمممع  وبمراجعممة

مهايممد عممياله  هجممم الترفيممع فيممما يبثممع التلازيممون توعممياله  كممللك هجممم ممما 
يقدم من برام  وربية تؤدي  ل  العلبية واالنعزالت وتؤدي  لم  تجملير المنم  
لممم  ومممرس أنمممما  ممممن العممملوك وريبمممة عمممن قممميم  االعمممتهالكي عنمممد النممماست وا 

التممي ترممكل مممثال  أعلمم  ونمممالد -مجتمعممال العربيممةّ وتممؤدي هممل  النمممالد ال
  ل  خلم ثقافة الهروع والعزلة واالعتالعّ -للتاوق األعطوري 

وال ن مممالي  لا قلنممما بمممأن أهمممم المرمممكالل التمممي تواجمممع الثقافمممة الجماهيريمممة ارن 
هممي عمميطرة الترفيممع علمم  مضمممون بممرام  االتصممال الجممماهيريت فممي المقابممل 

 -التممممي تهعممممع علمممم  الثقافممممة الراقيممممة -جممممد أن المممممواد الثقافيممممة التممممي تقممممدمهان
 عطهية لل ايةّ

مبتمملل )… وأرممار تقريممر اليونعممكو  لمم  همملا المممأزق  ل يممر  أن همملا الترفيممع 
ونمطممي بدرجممة تجعلمممع يهممد ممممن الخيممال بمممدال مممن أن يثيمممر ّ وتهمممل تمممأثيرال 

يروقراطيمون ممن كمل نموع ممن المصالق التجارية واإلعالنية وكمللك مما يقمر  الب
فقممار وتجويممف الهيمماة الثقافيممةت وليعممل  التممزام ثقممافي عقمميمت مخمماطر تعممطيق وا 
هممل  هممي أوجممع التنمماق ت فاممي بعمم  األهيممان أدل الاممرإ الجديممدة المتاهممة 
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 لمم   ثممارة اإلبممداع الخممالق لممد  األفممرادت وأدل فممي أهيممان أخممر   لمم  ترممجي  
 التقليد والعلبية لد  الجمهورّ(

 
د باتللق   عالميت معتو   عل  تنافعية طبيعة لال اإلعالمية األنرطة 

المهطال أصبهلو  تللك عل  مثاال التليازيونية الاضائية   ربكال وتقدم 

تالعالمية هل  عل  مثال   أيضا اإلنترنل الميةاألخل بع فين وللا   التنافس 
  عل عالمية مما لع تأثير   مؤععة أي هعابال في الزمة ضرورة اإلعالمي

بداعع وظرو   هرياتعّ ويركو العمل التلازيوني من نقإ  نوعية األداد وا 
 تقدم مامثل راقية واضق في اإلمكانيال التي تتوفر إلنتاد برام  ثقافية

: مهطال مثل  

 Discovery Channels, Animals & National Geography 

ة عديممدة مممن أرممكاال فنيمم لمم  العمماهة العربيممة ولقممد نقلممل الاضممائيال العربيممة 
فقمممد تمممم اعتنعممماخ العديمممد ممممن البمممرام  األجنبيمممة بقنممماع  التلازيونمممال األجنبيمممةت

وبمممرام   تممممن خمممالل  نتممماد بمممرام  معمممابقال وبمممرام  المواهمممع الانيمممة تعربمممي
وتهممدي  والهلقممة األضممعفت تتلازيممون الواقمم ت مثممل بممرام  مممن عمميربق المليممون 

أفضمممممل مممممما تمممممم  ولعمممممل وعمممممتار أكممممماديمي وويرهمممممات الخمممممو  توعممممموبر عمممممتارت
ت لممما وفرتممع مممن فممرإ (مثممل االتجمما  المعمماكس)بممرام  الهواريممة ال اعتنعمماخع

 من قبل ّالعربي هوار بين أطرا  مختلاة الرأي لم يعهدها المراهد 
فممي  (المرأي والمرأي ارخمرالهواريمة التممي تقمدم )نظمر الوجهمال  بمرام   تعتممدو 

ين القممممو  الداخليممممة معتمممممدة علمممم  مممممواز ت كثيممممر منهمممما منطممممم الرقابممممة اللاتيممممة
اختيمار ممن يرمارك مبارمرة ت باإلضافة  ل  تمدخل مبارمر بوالعياعية للمجتم 
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 وللمك بنماد علم  ترتيمع معمبم تفي الهوارت أو عيتدخل هاتايما فمي الهموارال
 م  اللين يراركون فيهاّ من معدي البرام 

ة ة اإلعالميممة العربيممعممير ميقممود عممدد مهممدود مممن الاضممائيال العربيممة ارن الو 
فمي تنممي  أرمكال معينمة ممن تجد صداها في التلازيون األردنيت ويتمثل للمك 

تقمف الجزيمرة والعربيمة نمولجما  تالعياعمي –فاي المجال اإلخبماري  :االتصال
وتقمممف  تالمنوعمممة الرممماملة نمولجممما للمهطمممال LBCالمعمممتقبل وبمممارزات وتقمممف 

وهممل  النمممالد مهطممة روتانمما وميلممودي مثمماال للمهطممال الموعمميقية وال نائيممة ّ 
والاضمائية علم   تترك بصماتها في التأثير في المهطال التلازيونية األرضية

 ّهد عواد
فمي خبمرة مقمدمي البمرام  الثقافيمة  واضمق نقمإيركو التلازيون األردني ممن و 

يهاّ ف البيمممة مقمممدمي  ومقمممدمال البمممرام   ب ممم  النظمممر عمممن ومعمممدّ والهواريمممة 
الجعمدي والصمولت والمزي( ياتقمرون  خصائصهم البدنية والمظهرية )المظهمر

الثقافممة الواعممعة  و  لمم  رخصممية  الصممهاي المتكامممل صمماهع الخبممرة العمليممة 
وال يتعماملون  وال يمتلكون أدوال المواجهة م  الكاميرا والتعامل مم  الضميو 

( 27وقممد أرممارل وثيقممة األردن أوال  )إ   ّبأعمملوع الاريممم فممي  عممداد البممرام 
ي يواجههمممما اإلعممممالم األردنممممي ))لقممممد عممممجل اإلعممممالم  لمممم  بنممممد التهممممديال التمممم

األردنمممممي  نجمممممازال مهممممممة علممممم  مختلمممممف الصمممممعد والمعمممممتويال بيمممممد أن همممممل  
اإلنجمممازال ال تقلمممل ممممن رمممأن التهمممديال التمممي تجابمممع هممملا القطممماعت فالهاجمممة 
ماعمممة لتمكمممين اإلعمممالم الممموطني المرئمممي والمعمممموع والمقمممرود ممممن مواجهمممة مممما 

ع وضممعف فممي المصممداقية وتمكينممع مممن تممدارك يعانيممع مممن أزمممة فممي الخطمما
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التراجمم  فممي تممأثير  مهليمما  وخارجيمما  ومواجهممة مظمماهر الرممط  والالمهنيممة عنممد 
 (27)األردن أوال: إ: بع  الصهف والطاب  المتها  ألداد بعضها ارخر(ّ 

ومممممن بينهمممما التلازيممممون  –وال رممممك أن معظممممم ممممما تقدمممممع التلازيونممممال العربيممممة 
فمي  طمار الثقافمة الجماهيريمة ت وأمما الثقافمة الراقيمة فهظهما يندرد   -األردني 

ضمممممئيل يكممممماد ينهصمممممر فمممممي البمممممرام  الهواريمممممة وبعممممم  البمممممرام  التعمممممجيلية 
ومعظمهممممما  نتممممماد أجنبمممممي ّ ويمممممتم دومممممما تقمممممديم أرمممممكال ثقافيمممممة جممممماهزة تتعمممممم 

ويمممداف  عنهممما منتجوهممما  تألنهممما تعمممتهد  جمهمممورا متنوعممما وكبيمممرا تبالعمممطهية
 نخبة ّعل للالجماهير وليممة لمخاطبة برام  مص بأنها
يرممكو مممن دور  Denys Thomsonقبممل أربعممين عممنة كتممع دينمميس ثومبعممون و 

يمممتم تزويمممد الرمممباع بثقافمممة   ل البريطانيمممة وعمممائل اإلعمممالم فمممي الهيممماة الثقافيمممة 
مممممممن خممممممالل م عممممممّدي البممممممرام   توعممممممطهية وجلابممممممة تزائاممممممة جمممممماهزة التهضممممممير

فممي الثقافممة الرممعبية يمكنممع أن  تنصممر أصمميلالمملين يعممت لون أي ع تالترفيهيممة
وقممممد أضمممماعل وعممممائل اإلعممممالم فرصممممها فممممي أن تكممممون قمممموة صممممهية  تيعمممميش

)نافعمممة( فمممي هيممماة األممممةت ألنهممما خاضمممعة لإلعمممالن أو أنهممما تعمممير مممم  التيمممار 
)علمم  األقممل بالنعممبة للصمم ار( فينممع يظهممر كممما  العممام ّ  وهينممما نممأتي للاعممل

النممماس ممممن أناعمممهم وكمممللك ممممن االعمممت الل الممملي بمممع يهممممي  -لمممو أن المبمممدأ 
فقممد اعممتعبد القممرن التاعمم  ينمماد علمم  همملا المبممدأ أن يممتم تهديممد  ّ – الواضممق

 عرممر جعممد العاممملت ولعممل عقلممع فممي القممرن العرممرين هممو موضمم  العبوديممةّ

(Denys Thomson 1964 : p.17  ) 
همممممل  الرمممممكو  البريطانيمممممة ممممممن تمممممأثير وعمممممائل اإلعمممممالم فمممممي ثقافمممممة المجتمممممم  
البريطمماني همممي رمممكو  لال طممماب  عممالميت ولعمممل خطورتهممما فمممي المجتمعمممال 
الناميمممممة أكثمممممر خطمممممورة لعمممممبع بعمممممي ت  ل أن منتجمممممال وعمممممائل اإلعمممممالم فمممممي 



 105 

المجتمعممال ال ربيممة هممي تعبيممر عممن مجتمعاتهمما ولكنهمما تنتقممل  لمم  مجتمعاتنمما 
 قيمها ورؤاها الثقافية ال ريبة المجتم  العربيّ وهي تهمل

طة الراملة للثقافة العربية رؤية تقترع ممن الرؤيمة العمابقة أبرزل الخ وقد 
 ل أنهممما  تعتبمممر الوعمممائل  العممممعية والبصمممرية  )والتلازيمممون منهممما خاصمممة(في 
بعممم  اعمممتخداماتها مناوئمممة للثقافمممة ت لمممما تزخمممر بمممع ممممن الوعمممائل اإلعالميمممة 
الموجهممممة ألهممممدا  عياعمممميةت وللمعممممتو  الهمممماب  فممممي بعمممم  برامجهمممما المعممممدة 

الك العممممري ّ  ويممممتهم التلازيممممونت بدفعممممع المرمممماهد  لمممم  العمممملبيةت دون لالعممممته
 القدرة عل  أية ردة فعلت أمام مضمون البرنام ّ  

وقمممممممد رأل الخطمممممممة أنمممممممع ال بمممممممد ممممممممن األخمممممممل فمممممممي االعتبمممممممار توظيمممممممف    
الوعائل العمعية والبصرية  في عملية التنمية الثقافيمة ت وأنمع علم  المروم ممن 

فينهمما ممما زالممل هامممة وال بممد مممن اعممتخدامهما فممي  تراجمم  الوعممائل المطبوعممة
 وناد الثقافة العربيةت واالعتماد عل  الوعائل التقليدية التمي عميظل لهما علم  

ّ) الخطمممة الرممماملة للثقافمممة أي همممال جمهورهمممات ودورهممما الثقمممافي وهاجتهممما االجتماعيمممة
 ( 177إ1996ّالعربية 

وجاهممة التعمماؤل هممول الخطممر وهنمما يبممدو لكممل معنممّي بالثقافممة الوطنية/القوميممة 
الجمممار  ممممما يعمممميع المممبع  باالعمممتعمار الثقمممافي أو اإلمبرياليمممة الثقافيمممة أو 
االعممتعمار اإللكترونممي ت وال رممك أن  المخمماو  فممي مثممل همملا الهممال مبممررةت 
وخصوصمما   لا علمنمما أن ممما يعرضممع التلازيممون األردنممي والتلازيونممال العربيممة 

ي وتهديممدا  األمريكمميّ  باإلضممافة  لمم  هيمنممة يكمماد يط مم  عليممع اإلنتمماد ال ربمم
نتماد   FoxتCNN  و  CBSو  NBC و   ABCالرمبكال األمريكيمة الكبمر  مثمل:  وا 

وهيمنتها في مجال  نتاد العوق اإلعالمي ال تهتماد  لم   هوليود العينمائي والتلازيوني
  يضا  وكللك هيمنة وكاالل األنباد ال ربية عل  عوق األخبارّ
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راك فهممم دور االتصممال الجممماهيري فممي المجممال الثقممافي مممن ويمكممن  د 
 عدة زوايا مثل:

تعزيز الهوية القومية التي ال يمكن أن تتهقمم بمدون الثقافمة التمي تعمهم  1ّ
 في بناد رخصية الاردّ

مممممنق المثقاممممين دورا  فممممي وعممممائل االتصممممال الجممممماهيري ليكممممون صمممموتهم  2ّ
 معموعا ومقرودا لد  جماهيرهمّ

صمممال لامممرإ وصمممول الثقافمممة الراقيمممة  لممم  الجمهمممور تعمممهيل وعمممائل االت 3ّ
بتبنيهمما ألرممكال الثقافممة الراقيممة بممدال  مممن هبممو  ممما تقدمممع انعممجاما  ممم  مبممدأ 

 الثقافة الجماهيريةّّ
تاهممممة الارصممممة  4ّ تبّنممممي وعممممائل االتصممممال الجممممماهيري للمواهممممع الرممممابة وا 

 لالرتقاد بمعتو  الثقافة الجماهيرية التي تقدم لهم ّ 
ثقافيممممة عالميممممة راقيممممة لتهقيممممم التااعممممل الثقممممافي ولتعميممممم  تقممممديم نمممممالد 5ّ

 التااهم والتعاون بين الرعوعّ
توجيممع العنايممة  لمم   عممداد والبممرام  والرعممائل االتصممالية الخاصممة بثقافممة  6ّ

 األطاال والرباعّ
لقد باتل مهمة العملية اإلعالميمة رماملة لمختلمف جوانمع الهيماة ت االقتصمادية 

يمممممة ت والعمليمممممة ت والتعليميمممممة ت والروهيمممممة ت فضمممممال عمممممن ت واالجتماعيمممممة والثقاف
المعممممماهمة فمممممي بنممممماد رخصمممممية الامممممرد واللاتيمممممة القوميمممممة ت واالهتممممممام بالقضمممممايا 

 الوطنيةت والتأكيد عل  ضرورة المراركة في بناد الهضارة اإلنعانيةّ
 
 ح  لبيعي وقانوني لإلنسان:: الثقافة للجميع   -5
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القممرن العرممرين وب عيممد  نرمماد منظمممة  فممي بممدايال النصممف الثمماني مممن   

األمممممم المتهممممدة للتربيممممة والعلممممم والثقافممممة )اليونعممممكو(ت وممممم  صممممدور اإلعممممالن 
 العالمي لهقوق اإلنعان انطلم رعار  الثقافة للجمي ّ 

وقمممد أقمممرل القممموانين والدعممماتير الوطنيمممة والدوليمممة هقممموق اإلنعمممان فمممي   
فممممي الهيمممماة الثقافيممممةت  بممممداعات المجتممممم  ومممممن بينهمممما أن يرممممترك ارممممتراكا  هممممرا  

عهامات مما يعمل عل  تنمية رخصية  اإلنعمان وتطويرهما عمن  واعتمتاعات وا 
 طريم: 

 اإلعهام في  بداع الانون وارداع وفي التمت  بهاّ        ّأ
االرمممتراك فمممي منجمممزال العلمممم وتقدممممع واإلفمممادة ممممما يممممنق ويقمممدم ممممن  ّع

 المنجزالّ
عة وأكثمممر عمقممما  وأونممم  رفاهممما باإلبمممداع دّ   جعمممل الهيممماة اإلنعمممانية أرمممد عممم

 الثقافي واالعتمتاع بعّ
دّ    منق الارإ بالتعاوي لجمي  أفرد المجتم  للتعبير عن أفكارهم 

 ومراعرهمّ
  (83ّ)إ

مثممل الدعممتور والميثمماق المموطني واألردن  وتقممر المواثيممم والترممريعال األردنيممة
 ع ما يلي:قانون المجلس األعل  لإلعالم اللي جاد فيو  أوال  
 ّتعزيز مبادل العدل والمعاواة وعيادة القانون 
  ّ توفير المناخ لإلبداع الاكري والاني والعلمي والثقافي 
  ضمان هرية التعبير عن الرأي وتعزيز النه  الديمقراطي والتعددية

 العياعية ّ 
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  اهترام عقل اإلنعان وكرامتع وعدم المس بهريتع أو اإلعادة لهياتع
 إ عل  المصداقية في  ظهار الهقيقة ّ الخاصة والهر 

  تأكيد هرية تداول المعلومال ونقل األخبار بما ال يمس أمن الوطن
 ومصالهع العليا وفقا ألهكام القوانين المعمول بهاّ 

  ترجي  تعدد الهيئال والمؤععال اإلعالمية وتأكيد اعتقالليتها وتهيئة
اإ في مختلف األنرطة البيئة الجالبة لالعتثمار العتقطاع القطاع الخ

 والمجاالل اإلعالميةّ 
  تعزيز دور اإلعالم في بناد األعرة وترابطها باعتبارها الركيزة

 األعاعية للمجتم  األردني ّ
  تعزيز دور اإلعالم في مجاالل التوجيع التثقياي وتأكيد أهمية قنوال

العالم  االتصال اإلعالمي والثقافي والمعرفي للمواطنين لتوعيتهم بما يرهد 
من تهوالل لمواكبة التطورال العلمية والتقنية والمهنية المعاصرة واالناتا  

 عل  الثقافال العالمية ّ
 ن همممل  العناصمممر المقترهمممة تجعمممل ممممن وعمممائل اإلعمممالم وعمممائل فمممي    

خدمممة الرممعع تعممزز دورهمما ممما تمموفر  القمموانين والمواثيممم مممن هريممة واعممتقاللية 
 اس في اإلبداع وتداول المعلومالّواناتا  وتأكيد عل  هم الن

لقمممد تعمممززل وعمممائل التثقيمممف  الجمممماهيري بالبمممث اإللاعمممي والتلازيممموني    
األرضممممممي والاضممممممائيت ونرممممممر بالايممممممديو واألرممممممرطة واألعممممممطوانال المدمجممممممة 

نقممممل واإلنترنممممل والهواتممممف المهمولممممة ت وبممممال عليهمممما تهمممممل معممممؤولياتها فممممي 
الائمممال االجتماعيمممة  لممم   والوصمممول ةالرعمممائل الثقافيمممة  لممم  الجمممماهير الواعمممع

 لكممل فممرد تاهممة الارصممة وممم   ّلال االعممتعدادال الثقافيممة المتنوعممة المتعممددة
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ت ممممن والتعريمممف بمراكمممز  نتممماد الثقافمممة الراقيمممة وأعمالهمممات ةالهمممر  اتمممعاختيار فمممي 
 معار ت وقاعال موعيق ت وأوبرات ومتاهفت ومكتبالّ

ة القاعممدة ألي أمممة  نممما تكممون وتممر  خطممة الثقافممة العربيممة )) أن متانمم  
بمقدار رمولية المراركة لكمل عناصمر الرمعع فمي خطم  الثقافمةت وبرامجهمات 
نتاجهات وتعني الرمولية تعميم قو  اإلبمداع رأعميا ت وتوعمي  انترمار اإلنتماد  وا 
الثقافي أفقيات وال يمأتي هملا المبمدأ ممن اإلقمرار بديمقراطيمة الثقافمة فقم ت ولكنمع 

االعتممممرا  بممممأن الثقافممممة  نممممما تنبمممم  مممممن قممممدرة الرممممعع ويممممر يممممأتي أيضمممما  مممممن 
 (104)إّ المهدودة عل  اإلبداعت وتعتمد الثراد الدائم من  عهامع((ّ 

 

 حرية الثقافة وديمقراليتها : - 6
 ن ثمممممراد الهيممممماة الثقافيمممممة وتنوعهممممما وتطورهممممما مرمممممرو  بهريمممممة الثقافمممممة   

رادت من هيمث توزيم  الثقافمة وديمقراطيتهات التي تعمق بتوفير العدالة بين األف
علممم  أكبمممر عمممدد ممكمممن ممممن النممماست وهقهمممم فمممي اإلبمممداع واالعمممتمتاعت وعمممدم 
اقتصار الرعاية علم  مثقامين مهمددينت لتوعمي  قاعمدة المثقامينت بهمد  خلمم 

  نعان واع مبدع قادر عل  المعاهمة في بناد مجتم  هرّ 
 
 حرية الثقافة وديمقراليتها : 6-1
ثقافة وديمقراطيتها عل  جهود الدولة وهمدها بمل تعتممد ال تقوم هرية ال  

علممم  المثقامممين أناعمممهم ومؤععممماتهم التمممي ترعممم  هريمممة الثقافمممة وتمممداف  عنهمممات 
والتمممممي يجمممممع أن تعممممممل بمبمممممدأ الديمقراطيمممممة فمممممي تعاملهممممما وتااعلهممممما وتوزيممممم  

 منتجاتهاّ 
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وهريمممممممممة الثقافمممممممممة وديمقراطيتهممممممممما مرهونتمممممممممان بعمممممممممياقهما االجتمممممممممماعي   
 ي اللي يمكن أن يهد من هرية التاكير وتبادل اررادّواالقتصاد

تعمممممتلزم هريمممممة الثقافمممممة وديمقراطيتهممممما عمممممدم  هممممممال اإلبمممممداع الرمممممعبيّ    
وكممللك تتطلممع  قبممال المجتممم  ناعممع علمم  المرمماركة فممي النرمماطال الثقافيممةت 
وفي  بداع الانونت واالعتمتاع بهماّ  وهريمة الاكمر ممن رمرو  الثقافمة  ل تقمود 

اد المرأي والمرأي ارخمر مم  االلتمزام بأخالقيمال الهموار وبمةداع الجمدل  ل   بمد
 البّناد والتعامق وعدم التعصع ورف  ال لو الاكريّ

 
 تدف  االتصال وعالقته بديمقرالية الثقافة وحريتها :   6-2

تخض  وعائل اإلعالم و االتصال لمجموعة من المعايير والض و    
وبالقوانين الهكومية ت مثل قانون المطبوعال والقوانين المتمثلة بالدعتور 

وقانون الملكية الاكرية ومواثيم الرر  اإلعالميةت التي تكال الهقوق 
والهريالت أو تقوم بتقنين التراخيإ ت أو تار  الرقابة ت وكللك هناك 
قوانين ولوائق المؤععال اإلعالميةّ وهناك القوانين اإلعالمية واالتصالية 

إ  -إ  1999م هقوق اإلنعان ) صالق أبوأصب  الدولية ومواثي
ّ232-234  ّ) 
 ن التعامل م  الثقافة ووعائل اإلعالم في ظل تطور تكنولوجيا االتصال  

ال يمكن أن يناصل عن كل تلك الترريعال الدعتورية المهلية والقانونية ت 
لاكرية وال يناصل عّما أقرتع المواثيم اإلقليمية والدولية مثل هقوق الملكية ا

 والهقوق المجاورة ّ
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وقد وفر االتصال اإلعالمي للمرد هرية أكبر في اختياراتع وفي تعرضع 
للرعائل التي يتعر  لها ّ  ل أصبق تدفم االتصال العالمي متاها بهيث 
لم يعد باعتطاعة المرد أن يتاب  في  المعلومال التي تصلعت والتي يق  

 تهل  ووائهاّ
بر اإلنترنل ت لن تبق  ماتوهة كما هي ارن  ن هرية تدفم االتصال ع

هيث أن ظواهر االختراقية واالناالل وير المعئول في بع  المواق  عو  
تجعل من عملية فر  الرقابة والعيطرة عل  المعلومال أمرا مقبوال ّ ونهن 
ناله  ارن أنع في الكثير من البلدان العربية تقوم مؤععال االتصال التي 

نترنل بهجع بع  المواق  التي ت عتبر معيئة لةداع تزود خدمال اإل
العامة ت والبع  ارخر اللي يركل نقدا لنظام الهكم ولكن األردن من 

 اكثر األقطار تعاهال في هلا المجالّ
  وال بد أن نرير في هلا المجال أن التواصل ميعر بين األفراد عبر

رية االجتماعية اإلنترنل والاضائيال مما عيقود  ل  المزيد من اله
والعياعية توهلا عيؤدي  ل  تااعل الجماهير وتنامي دورها في التأثير عل  

 منار  الهياة العامة ويقود  ل  ثقافة جديدةّ 
وكللك فين الاضائيال تخلم ارن بتنوعها معرها واععا يرارك فيع 
الجمهور ت عل  الروم من أن األعلوع اللي تطر  فيع القضايا يركل نوعا 

الدكتاتورية ال تعمق للمتهاورين التعبير عن آرائهم أو  نضاجها بركل  من
 كامل مثال للك ما يهدث في بع  برام  قناة الجزيرةّ 

كما أن الكتاع اإللكتروني عيوفر نقلة نوعية في هجم المعلومال التي 
 تقدمها وفي تخطي هواجز الرقابة التقليديةّ 
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 ية الثقافة وديمقراطيتهاّ وهل  المظاهر الثالث تعزز ماهوم هر  
 

 

 مسؤولية الدولة تجاه العمل الثقافي  - 7
تطمممور تقنيمممال االتصمممال  لممم  ت ييمممر المرمممهد قممماد  كمممما أرمممرنا عمممالاا ت  

تقمممود الاضمممائيال و اعمممتجابة لتهمممدي العولممممة االتصممماليةّ ت اإلعالممممي العربمممي
أرمكال   ل  العير في  طار تنممي هلا المرهد اللي يؤدي العربية واإلنترنل 

تتنممازع و  أثممرل علمم  المهطممال التلازيونيممة األرضمميةّ  ل معينممة مممن االتصممالت
همممملا المرممممهد  العياعممممال الهكوميممممة التممممي  تختلممممف فممممي معممممألة فممممتق قنمممموال 

-ممارعممال  عالميممة ت وتقممود  لمم  والقهمماّ ممم  كممل ت ييممر وزاري  وأاالتصممال 
 افي وانترمار ت والعممل الثقمجديمدة ممن االهتممام ب ا  ثقافية  جديدة تخلم أنماطم

 تطوير وعائل التنمية الثقافيةّ
وممم  ازديمماد المموعي بممدور الثقافممة فممي التنميممة الرمماملة لتطمموير المجتممم    

وممم  انترممار العمممل الثقمممافي واتعمماع مجاالتممعت وتعمممدد وعممائلع التقنيممة ت علممم  
الدولممة أن تقمموم بتبنممي العمممل الثقممافي ووضمم  الخطمم  الثقافيممة التممي يجممع أن 

تااعمممل مممم  وعمممائل االتصمممال الجمممماهيريت وللمممك ممممن خمممالل دعمممم تتكاممممل وت
المؤععمممال الثقافيمممة وتبنمممي المثقامممينت ودعمممم أنرمممطتهمت فمممي جمممو ممممن الهريمممة 

 والديمقراطيةت وتوفير اإلمكانيال المادية لهمّ  
وهنا ال بد من أن نرير  ل  بع  المعمئوليال التمي يقم  عبؤهما علم    

بمممأجهزة النرممما  الثقمممافي ومجمممال الل مممة الدولمممة فمممي بعممم  المجممماالل المتمثلمممة 
 ومجال ثقافة الرباع ومجال النرر ومجال اإلعالن ومجال الثقافة الوطنيةّ 
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 :أجهز  النشاط الثقافي 7-1

التنميمممة الثقافيمممة جمممزد ممممن التنميمممة الرممماملة والمعمممتدامةت ويجمممع أن تكمممون ممممن 
يجماد أجهمزة أولويال الهكومة وال يمكن للدولمة أن تتخلم  عمن معمئوليتها فمي  

مناعممممبة للنرممممما  الثقمممممافي تعممممهم فمممممي  دارة وتنظممممميم وتنرممممي  وترمممممجي  العممممممل 
الثقمممافيت وفمممتق آفممماق التعممماون بمممين المؤععمممال الثقافيمممة المختلامممة وفمممتق منافمممل 

 لتوصيل الثقافة  ل  المجتم ّ 
ولملا فمين تأعميس مجلمس أعلم  للثقافمة عميكون أعاعميا  للعممل الثقمافيت   

ل العمممل الثقممافي وبممين وعممائل االتصممالت يرممارك فيممع مهمتممع الممرب  بممين وهممدا
القطممماع الخممماإ مممم  القطممماع الهكممموميت كمممما يرمممارك المبمممدعون الثقمممافيونت 
وممثلممو المؤععممال الثقافيممة والجامعيممة ت ممم  ممثلممي المعممتايدين )الجمهممور(ّ  

 ومهمة هلا المجلس:
الثقافيمة توجيع العياعمال الثقافيمة بمما يتامم مم  ال ايمال الكبمر ت واألهمدا   -

 لألمةّ
 توفير التمويل الالزم للمراري  المختلاةّ -
  عداد الخطة الطويلة األمد للعمل الثقافيّ -

التنعممميم بمممين مختلمممف النرممماطالت وتنظممميم األولويمممال فيمممما بينهممما فمممي المممبالدّ 
 (166)إّ 
 في مجال اللغة: 7-2
ت العمرع بهما أن ليس هناك أمة من األمم تعتز بل تها القومية كاعتزاز  
فمممي الوقمممل ممممن الماارقمممة التمممراثت ولعلمممع القمممران  و  عتبممارال أهمهممما أنهممما ل مممةال

ناعممع لمميس هنمماك أمممة مممن األمممم تتعامممل بتهمماون ممم  ل تهمما القوميممة كممما ياعممل 
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)اليونمممانت األتمممراكت ت بينمممما نجمممد الرممعوع األخمممر  علممم  عممبيل المثمممال العممرع
أن تممملاع  ال بل تهممما  تعتمممز بل تهمممات بمممل ال تقبمممل لبمممرام  األطامممال اإلعمممرائيليون(

 ّعن طريم الدبلجة
اعتبممممار الل ممممة الاصممممه  هممممي أداة التوصمممميل التممممي يممممتم لمممملا ال بممممد مممممن   

لرمر   ع اإلعالنمال المكتوبمةاخضوعائل اإلعالم كما يجع  في  اعتخدامها
 ّاعتخدام الل ة الاصه 

وهمملا أمممر عمميادي يهتمماد  لمم  تممدخل المرممرع لتطبيقممع ومهاعممبة التجمماوزال  
 ن أن تهدثّالتي يمك

 :واأللفال ثقافة الشبابفي مجال  3 -7
التمممي تمممر  أن    (Denys Thomson)رأينممما وجهمممة نظمممر دينممميس ثومبعمممون   

تقوم بتزويد الرباع بثقافة زائامة جماهزة التهضمير ت وعمطهية وعائل اإلعالم 
هكملا فمي ال مرع ينظمرون  لم  وجلابة ت من خالل م عّدي البمرام  الترفيهيمة   

تممي تقممدمها وعممائل االتصممال للرممباعّّ وهممل نهممن عممو  معممتهلكين الثقافممة ال
تزويمد الرمباع بالمعلوممال لتلك الثقافة؟ ونهن نعلم أن وعائل اإلعالم تقموم ب

هممممل   ّ  وبرممممكل خاممممي وويممممر مبارممممر تقمممموموالتجممممارع الانيممممة والثقافيممممة وارراد
 من خمالل أرمكال مختلامة ممن –بتجارع / خبرال  بداعية  هموعائل بتزويدال

 ّهموقيم همل اتجاهاتيالانون والبرام  الترفيهية التي لها تأثير في تعد
تلعممممع وعممممائل اإلعممممالم دورهمممما  لمممم  جانممممع العمليممممة التعليميممممة لجعممممل   
ياهمممممون عممممالمهمت ولكممممن وعممممائل اإلعممممالم تقمممموم بت ييممممر العممممالم وقمممميم  رممممباعال

ر اعمتجاباتهم أكثمتصمبق برمكل أعمرعت و  تقود  ل  أن نض  األطامالالناست و 
 وعيا  ولكاد ّ
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يممممدعم عمممموق الرممممباع وعممممائل اإلعممممالم اقتصمممماديا  ت فهممممم أكثممممر رممممراد و   
ألررطة الكاعيل وأفالم الايديو واألكثر هضمورا  ألفمالم العمينمات وهمم األكثمر 

رعممممال الرعممممائل  اعممممتماعا  لألومممماني والمرمممماركة فممممي المعممممابقال والتصممممويل وا 
 ّالقصيرة

للعممممل الثقمممافي إلعمممداد رعمممائل وال بمممد للدولمممة ممممن أن ترصمممد ميزانيمممال   
 تخاطع الرباع وتعمل عل  معارفهم وتزويدهم بثقافة تربطهم بوطنهمّ

 في مجال النشر: 7-4
علمم  الدولممة أن تممولي موضمموع النرممر أهميممة خاصممة فممي مجممال النرممر   

التقليممدي الممورقي والنرممر اإللكترونمميّ وممم  انترممار اإلنترنممل لممم يعممد باإلمكممان 
المقاييس مهددة فقم  بالتجماوزال الهالية و  الرقابةو ّّّ من  أي أهد من النرر

لقمانون المطبوعمال واألخطماد الل ويمة أو اإلمالئيمة المتعلقمة بنصموإ القممرآن 
أو الل مممموي أو العلمممممي ال تتعمممماط  ممممم  المعممممتو  الانممممي وهممممي بممممللك  الكممممريم 
وإ ويمكمممن لمثمممل همممل  المعمممؤولية أن تنممما  بجهمممة مختصمممة أو خبمممراد للنصممم

 مختصينّ
كامؤة  يجمع أن تلتمزم بلجمان قمرادة التمي تقموم بالنرمرالمؤععال للا  فو   

 متخصصةّ
 وتعميممع ت خصوصما الكتماع اإللكترونميوال بد ممن التوجمع نهمو نرمر   

 ّلألطاال والرباع
 
 في مجال اإلعالن: 7-5
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يركل اإلعالن ركنما  أعاعميا  فمي اقتصماديال وعمائل اإلعمالم المقمرودة   
إللكترونيممةت ولإلعممالن دور  االقتصممادي واإلعالمممي ت والمرئيممة والمعممموعة وا

 ولع تأثيراتع الناعية واالجتماعية واالقتصاديةّ
تعمممممهم وعمممممائل اإلعمممممالم ممممممن خمممممالل هرصمممممها علممممم  الهصمممممول علممممم    

اإلعممممالن وفممممي تثبيممممل واقمممم  يقممممول   ن البضممممائ  المعلممممن عنهمممما للمعممممتهلك ال 
بترعممممي  الممممرو   تناصممممل عممممن عممممعادتع!  وهمممملا  يعنممممي أن اإلعالنممممال ت تقمممموم

االعتهالكية عند األفرادّ بل  ن الرو  االعتهالكية أصبهل تتهول  لم  نموع 
من االعتالع كما يقمرر ) مماركوز( ))للمك  أن النماس يتعرفمون علم  أناعمهم 
فممممي بضممممائعهمت ويجممممدون جمممموهر روههممممم فممممي عممممياراتهم وجهممممازهم التلازيمممموني 

م الهديثممممة((ّ  وينظممممر الممممدقيم االعممممتقبالت وفممممي بيممممتهم األنيممممم وأدوال طممممبخه
المعلنممون  لمم  جمهممورهم بوصمماهم زبممائن مممربهينّ ولتهقيممم للممك فممين عممعيهم 
المممدائع نهمممو العممميطرة علممم  هممملا الجمهمممورت ال يقابلمممع تهممممل معمممئولية واعيمممة 
وهقيقيمممة نهمممو المجتمممم ت فهمممو توجمممع نهمممو العمممعي للمممربق المممماديّ  ن التوجمممع 

تعابم عل  الممال عمن طريمم القائم ارن في وعائل اإلعالم الاضائي نهو ال
البمممممرام  التمممممي تعتممممممد علممممم  التصمممممويل والمعمممممابقال واإلعالنمممممال لمممممع ثمنممممممع 

علم  عمبيل  القصيرةاالجتماعي واالقتصادي واإلعالميّ  فاعتخدام الرعائل 
اعمتخدام األهمر  اإلنجليزيممة لل مة العربيممة المثمال تعبمر عممن   عماا  هقيقممي ب

( وهممي رعممائل عبثيممة لال عمماجاتكممرمماهدينا فممي العممعودية يمكممنكم  رعممال م)
 مضمون عخيفّ
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 ن تنظيم اإلعالن ممن هيمث معمتوا  ومضممونع ول تمع ومما يهملمع ممن   
قممميم  نمممما همممي معمممئولية يقممم  عبؤهممما علممم  الدولمممة التمممي يجمممع أن تقممموم بوضممم  

نتاجات ومضمونا  وركال ّ  الترريعال المناعبة لتنظيم اإلعالن مهنة وا 
 
 ال الدولي: في مجال الثقافة واالتص 7-6

 ن تعبيممممر  القريممممة الكونيممممة  المممملي اعممممتخدمع مكلوهممممان هممممو تعبيممممر          
واقعممي  لمم  هممدت ممما فيممما يخممإ اإلمكانممال الجمممة المتاهممة لتممدفم االتصممال 
الممممدولي ّويبممممدو تممممأثير وعممممائل اإلعممممالم فممممي القريممممة الكونيممممة مممممؤثرا  عميقمممما  ت 

تنهمممو نهمممو تلممممس لامممة فالمجتمعمممال المتعمممددة الثقافمممال ولال األعمممراق المخت
ومممن ثممم تنهممو نهممو ترممظية المجتممم  ت ويممزداد  خصوصممية أعراقهمما المختلاممة

الميل نهو تقوية الهويمال والثقافمال الوطنيمةّ ونتوقم  للعمرع أن يعمتمروا فمي 
دعمممم وتعزيمممز هويممماتهم الوطنيمممة وتاممماعلهم فيمممما بمممين رمممعوبهم ت فالاضمممائيال 

أعممملوع ومهتمممو  مممما تقدممممعت بمممالروم ممممن تهاظنممما تجممما  معمممتو  و   -العربيمممة 
العربيت  ل  جانع أنهما تاعمق مجماال -تخلم ارن جوا مالئما للتااعل العربي

للرممممعوع العربيممممة للتعبيممممر عممممن آرائهممممات كممممما يمممموفر اإلنترنممممل أعمممملوبا  ناجهمممما  
 للتااعل بين النخبة العربية والرباع واالطالع عل  ثقافال رعوع العالمّ       

فممممي العممممالم االتصممممالي عمممميكرس النممممزوع  القمممموميت   ن عممممالم ال ممممد          
وعيجعل رعوع العالم قبائمل متعمددة فمي قريمة كونيمة واهمدةّ لمن ت يمر القريمة 
الكونيممة المرممبكة هويممة ثقافممة أمممة ممما ت  ال أنهمما عممتقود  لمم  تبممادل أفضممل بممين 
ثقافممممال مختلاممممة ت وهمممملا التبممممادل هممممو موضمممموع تااعممممل عيعمممماعد فممممي تطمممموير 

 لم ّالثقافال في العا
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وتعنمممي المقمممدرة علممم  التعاممممل عبمممر اإلنترنمممل واعمممتقبال الاضمممائيال          
االناتا  عل  ثقافال جديدة تنرلة ممن آفماق عالممع الضميمت لتنقلمع  لم  عمالم 
أرهممعت ويعنمممي هممملا أيضممما  أنمممع أصممبق بمقمممدور الامممرد أن يتعمممر  علممم  عممموالم 

ديممدة تهممدد ثقافتممع جديممدة تهمممل معهمما وعممودا  وآممماال ت وهممي تهمممل معهمما قيممما ج
الوطنيةت وقيمع وعاداتعت وقد تعّرع في تهطميم أنمما  الهيماة التقليديمةت  لا لمم 
تقمممم الهكوممممة بمممدورها فمممي دعمممم الثقافمممة الوطنيمممة وتعزيزهممما فمممي مواجهمممة عممميل 

 االتصال الدولي الجار ّ
وعتركل مضامين اإلعالم في القرن الهالي أهم مصادر دخل   

مجاالل المنافعة االقتصادية ّ  ن المعتقبل  المؤععال اإلعالمية وأهم
يقول بأن المضمون عيكون هو مجال االعتثمار األكثر ربهية ّ فعيكون 
بيمكان الربكال االتصالية تقديم خدمال الهاتف مجانا للك أن اعتخدام 
األليا  البصرية والبث الرقمي جعل االتصال قادرا عل  نقل المعلومال 

مك  انيال هائلةت رخيصة التكاليفت وعالية الجودة ّوالبيانال بقدرال وا 
 ن تربيك العالم عبر اإلنترنل والقنوال الاضائية وبرامجها   

التليازيونية التي تبث عبر الهدودت عو  يقود  ل  مراجعة  دارال وعائل 
االتصال لقدراتها  وللتكيف م  هل  الظرو  المعتجدة من التطورال 

الهقةت بهد  التواؤم م  تدفم االتصال األجنبي التكنولوجية العريعة والمت
والعربي ت وما يارضع من تهديال قوميةّ فالقرية الكونية المرّبكة  
 لكترونيا لن تل ي هوية ثقافة األمة العربية ت ولكنها عتقود  ل  تااعل 
يثريهاّ  ويجعل من المضامين الوطنية والقومية مجاال  للتبادل التااعلي 

 ير ثقافال رعوع العالم وعيقود  ل  هضارة جديدةّعيعاعد في تطو 
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ومن هنا يكمن دور الهكومة كللك في دعم اإلنتاد اإلعالمي  المعبر  
 عن الثقافة الوطنية وروهها القوميةّ

 

 نحو أجند  لإلعالم الثقافي تتوصيا - 8

إعالمية شاملة يعتبرركنا أساسيا للتنمية  -إن وضع سياسة ثقافية  
سبيل رسم الخلوط العامة لتلك السياسة وتمثل التوصيات الثقافية في 

 التالية عناصر مقترحة : 
ضرورة  يجاد عياعال  عالمية تعن  بالثقافة تلتزم بها خطة لوعائل  1ّ

االتصال الجماهيرية تكون واضهة المعالم وراملةت ويرترك في وضعها 
 اإلعالميون والمثقاون والتربويون ّ

عال وقائية وايتها الدفاع عن عناصر الهوية العمل عل  اعتصدار  ترري 2ّ
الثقافيةت وها  أععها مثل: هماية التراث وصون الل ة العربية ومقاومة التبعية 
الثقافية وال زو الثقافي وهماية هقوق المبدعين والمؤلاينّ  وعن  الترريعال 
الترجيعية التي تعهم في تنري  الهركة الثقافية واإلعالمية  ت خصوصا في 

جال هرية اإلنتاد الثقافي واإلعالمي ت ونرر النتاجال الثقافية وتوزيعها ت م
وتركيل المؤععال والرواب  الثقافية المختلاة ودعمها واالعتثمار فيها ت وتنظيم 

 العالقال بين الدولة والمنت  الثقافيّ
اعتبار الل ة العربية هي األعاس في نرر الثقافة ونقلهات والتعبير عنهاّ مما  3ّ

يعتوجع االعتناد بها  ومراقبة األداد بها وتطويرها وتبعيطها ت  هااظا عل  المقوم 
األعاس  لألمة العربية ومهور ثقافتها ولاتيتها القومية ّ والعناية  بتعريع 
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المصطلهال وتعميمها عبر وعائل اإلعالم  ونررها بين الباهثين والممارعين العرع 
 ّ 
قافية واإلعالمية وهم الناس في هرية االتصالت التأكيد عل  أهمية الهرية الث 4ّ

وضرورة ضمان هل  الهريال بالترريعال التي تكال التوازن الثقافي والتعددية يعد 
 هاجة الوض  الج رافي والعكانيت والمعتويال االجتماعية المتباينةّ 

كري  االلتزام بهرية وديمقراطية الثقافة واالعترا  بالتنوع الثقافي توالتعامق الا 5ّ
 توالتعدد اإلبداعي توااللتزام  بالمعايير النوعية للثقافةّ

العمل عل   زالة العوائم التي تعتر  طريم التدفم اإلعالمي والثقافيّ ومن  6ّ
جراداتها  المعمول بها ت عل  األخإ بالنعبة  بينها  عادة النظر في أعس الرقابة وا 

 للمواد اإلعالمية الواردة من الدول العربية ّ
يل اإلنتاد الثقافي  ل  أكبر عدد ممكن من الجماهير وتوفير عبل توص 7ّ

 االتصال المتبادل  باعتماد  اإلدارة الثقافية الال مركزية ّ

اهترام تعددية التاكير والتعبير والتعامق الثقافي وتنمية التاتق في الاكر  8ّ
اصرة التي الثقافي وفتق النوافل عليع لتكون الثقافة راملة لماهومي األصالة والمع

 تعهم في اإلبداع الثقافي 

وفير تكممممافؤ الاممممرإ الثقافيممممة بممممين جميمممم  المممممواطنين دون تمييممممز بتمممموفير ّ تمممم9
الظرو  المالئمة لتهقيم الهرية والديمقراطيمة الثقافيمة ّ  ل ترممل هريمة الثقافمة 
ثالثمممة أنمممواع همممي : هريمممة التعبيمممر الاكريمممة وهريمممة اإلبمممداع فمممي المجممماالل الانيمممة 

 والجمالية ت وهرية االعتمتاع بالهقوق الثقافيةواألدبية 
ّ توفير الظرو  المرجعة التي تهول دون تعرع الكاادال اإلعالمية 10

والثقافية  األردنية ت وللك بهماية العاملين باإلعالم والمجال الثقافي ت وتوفير 
الضمانال المناعبة لهم التي تكال هرية التعبير وتضمن  اعتمرارهم في 

 وا عطائهم الهوافز المادية التي تتناعع م  دورهم ومعؤولياتهمّ عملهم 
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ّ معاملة اإلنتاد الثقافي الوطني معاملة تاضيلية مما يؤمن الهياة الكريمة 11
 للمبدعين ّ 

ّ  نراد صندوق لتمويل األعمال والمراري  الثقافية والانية واإلعالمية 12
ة والانون واإلعالم ت وتأمين الهياة الثقافيةت ومنق الجوائز وتكريم مبدعي الثقاف

 الكريمة للمبدعينّ
ّ زيادة عاعال بث البرام  اإللاعية والتلازيونية الثقافية واعتضافة المثقاين 13

 في البرام  الثقافية والهوارية والتعريف بمنجزاتهم الثقافيةّ
 ّ ضرورة اهتمام وعائل االتصال الجماهيرية بالبرام  الثقافية المتخصصة14

باالعتاادة من الرواب  والمؤععال الثقافية  وتعميم التعاون بين اإلعالميين 
والكتاع والتربويين وتخصيإ هيز كا  للطال والمرأة والرباع ولوي الهاجال 
 الخاصة والمعنين وزيادة عدد البرام  والمجالل المتخصصة في هلا المجال ّ

هات وا عطائها األولوية المناعبة في ّ التأكيد عل  أهمية تنمية أجهزة الثقافة لات15
خط  التنمية ت بهيث يوفر لها القدر المالئم من اإلمكانيال الانية والمالية 

 والخبرال البررية ت والهرإ عل  اختيار المؤهلين للعمل في هل  األجهزةّ 
ّ التأكيد عل  دور الاكر في قيادة المجتم  وعدم اعتبعاد المثقاين الهقيقيين 16

 لرأي عن مواق  اتخال القرارّ وأهل ا
ّ دعوة وعائل اإلعالم والمؤععال الثقافية  ومؤععال التربية والتعليم   ل  17

الزدواجية االتنعيم فيما بينها ت لوض  خطة مرتركة  للعمل الثقافي ت تجنبا 
العمل ت ووصوال لتعزيز اللاتية الثقافية وتعميقها ورموليتها واعتخدامها في 

 ية التربوية والتعليمية والتنموية  نجا  العمل
ّ تركيل لجنة اعترارية  مرتركة من العاملين في مجال الثقافة واإلعالم 18

والجامعال والتربية تتول  مناقرة المراري  والبرام  الثقافية في المؤععال 
اإلعالمية ت ومتابعة األنرطة الثقافية في المؤععال اإلعالمية وتنعيم هلا 
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نرطة الثقافية األخر  التي تقوم بها المؤععال المعنية بالثقافة من العمل م  األ
 وير  المؤععال اإلعالمية ّ

ّ االهتمام باألجهزة البررية العاملة في الميدان الثقافي لمنهها أجرا  كريما  19
 وتأهيال  معتمرا ّ

 ّ االهتمام بنرر الكتاع اإللكتروني وخصوصا الموجع  ل  فئة الرباع20
راد موق   لكتروني للثقافة في األردن يقوم بالتعريف بالمثقاين األردنيين ّ  ن21

 من الكتاع والانانين والمبدعين وتوفير ما أمكن من أعمالهم  لكترونياّ
ّ التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاإ وترجي  المبادرال اإلعالمية 22

 والثقافية  وير الرعميةّ
ليا متخصصة للقرادة في دائرة المطبوعال و لجنة عليا ّ الهاجة  ل  لجنة ع23

للبرام  الثقافية في اإللاعة والتلازيون مثل هل  اللجان التي تعن  بتقييم األعمال 
 من هيث مضمونها ومعتواها الاني 

من ععر ال ال ت  %15-10ّ زيادة نعبة  هقوق التأليف التي تتراو  بين 24
ل عليع بائ  الكتاع في كرك بي  الصهف وهي نعبة ال تتجاوز نصف ما يهص

 أو في مركز بي  كتعّ
ّ ترريد اإلنااق المبعثر والمبارر عل  النرا  الثقافيت وترريد هلا اإلنااق 25

بمراعاة اقتصاديال العمل الثقافي ت وتهديد أولويال المراري  الثقافيةت وهعن 
 توزي  االعتمادال الماليةّ

تي تمكن من تعويم اإلنتاد الثقافي بركل يجعلع ّدراعة الطرق والوعائل ال 26
 في متناول الجماهير العريضة داخليا  وخارجيا  ّ 
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ي وانتهمممماد رخصممممالبرممممرية وعممممائل اتصممممال مختلاممممة بممممددا باالتصممممال ال  عرفممممل 

عمممبيال لتهقيمممم تواصمممل   -علممم  اختالفهممما -باالتصمممال الجمممماهيري التمممي كانمممل 
ت   واالعممممتمتاع اإلنعممممان والتعبيممممر عممممن هاجاتممممع األعاعممممية فممممي المعيرممممة والعمممممل

فممممي  رهممممعكممممللك عممممبيال للتعبيممممر عممممن لاتممممع المبدعممممة وخيالممممع ال وفممممرل تقنياتهمممماو 
 ّمنعتقة من القيود وباهثة عن هرية التهد  فضادال

تبهممث عممن فمماق ت هممرة منطلقممة اراإلنعممان  ومنممل القممدم كانممل ملكممة اإلبممداع عنممد 
 م  ارخمرين اويتواصل فيه أهالمع وآمالععن  ايعبر فيه وتقنيال وأدوال عيلاأع

والنهممل  واإليقمماع الرعمممو ّ وهممين اهتممد  اإلنعممان  لمم  الل ممة والخمم   ويهقممم لاتممع
وجود  المتااعل مم   ها وبهايهقم مع وعائلاهتد   ل  واللون والريرة واإلزميل ت

 ّارخرين وم  البيئة 
 لهلا كان  اإلبداع يمثل دوما  القدرة الخالقمة علم  ابتكمار الجميمل والممتم و  

ليقدم رؤيما جديمدة عمواد أكانمل كلممة  ت تااعل اإلنعان م  بيئتع يعبر عن اللي ت
كالعممينما  تمممن أرممكال التعبيممر الهممديثتأو ويممر للممك  أو نهتمما  يقاعمماأو رعممما أو 
باهثمما عممن  أوت أمانيممع وطموهاتممعهمومممع و و معبممرا فيهمما عممن مجتمعممع  توالتلازيممون 
 عمممن الهيممماة باعمممتمرارها اوتعبير تلهاضمممرلوهمممو يهممممل معمممع دومممما صمممورة  المطلممممت
لمعتقبل ّ ولللك كانل األعممال اإلبداعيمة الخالمدة تهممل معهما عممال ل اواعترراف
ن تكممون تعبيممرا عممل ت تطممر  قضممايا  نعممانية ال تمممول تطمماب   نعممانيلال مرممتركة 

ألنهمما تجعمميد لإلنعممان  ت وال تاقممد قيمتهمما ممم  الممزمن ت وآمالممع واقمم  اإلنعممان وهلمممع
فهممي ويممر ا تقممادم الممزمن عليهمما لمممومعاناتممع وأفراهممع وآالمممع وآمالممع ت وال تعممق  ك

ألنهمما تعبممر عممن جمموهر  ت بلهظممة اإلبممداع قابلممة للتواصممل فممي كممل األزمممان ةمرهونمم
عمممتمت  برعمممومال ّ ومممما زلنممما نعمممتمت  بيبمممداع اليونمممان فمممي منهوتممماتهم وناإلنعمممان 
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مايكمل أنجلمو وليونماردو دافينرمي كمما نعمتمت  بأعممال روبنمز وديكماالروا وبيكاعمو 
عماعيل رمو  ّّال    ومختار وصال واألرابعك وأعمال فاتق المدرس  طاهر وا 

وال رمممك أن الهريمممة همممي المنممماخ المالئمممم لإلبمممداع  الممملي ينممممو فمممي ظمممرو  تهقمممم 
 م الخممممو  مممممن القيممممود والرقبممممادعممممدو  عممممئوليةلإلنعممممان الثقممممة بممممالناس والكرامممممة والم

  والتكنولوجيا هي األداة التي بها يعتطي  تنايل  بداعاتع ونررها ّّ
  الهريمة ال يمكمن عزلهما عمن ماهموم همم اإلنعمان فمي االتصمالفيما يتعلمم بو   

 جان دارعي يقول كما   في أن يعم  وأن ي عم  وأن يعلم وي علم

  عمل االكترمافال واالختراعمال الهاممة التمي بل مل تتابفيما يتعلم بالتكنولوجيا و
رمممهد اكترممما  الكهربممماد واختمممراع البمممرق  المممليالقمممرن التاعممم  عرمممرت  فممميلروتهممما 
والعممممينما وتطمممموير آالل الطباعممممة وصممممناعة الممممورقت وتطممممورل وعممممائل  والهمممماتف

مثل القطارال والعان ت وبهلمول القمرن العرمرين رمهد العمالم  البخاريةالمواصالل 
 عديدة : م ترهد البررية لها مثيال في مجااللل  نجازال

وعالجهمممما  وأمصممممالها األمممممرا الصممممهة تممممم اكترمممما  العديممممد مممممن  فاممممي مجممممال 
 الطبية اوتكنولوجي

عمممميارال   مممممنفممممي اختممممراع وعممممائل المواصممممالل  التقممممدمالمواصممممالل وفممممي مجممممال 
والتمممي عمممززل راهمممة النممماس وعممماعدل علممم  تعمممهيل  وعمممانوطمممائرال   وقطمممارال
وتااعلهم وعرعة انتقال  البضائ  بتكلاة اقل وعرعة اكبر ونقلل البرر هياتهم لنق

  وعائل االتصال المطبوعة ّ

 والتخصصمممالوالجمممامعي  األعاعممميوفمممي مجمممال التعلممميم تمممم التوعممم  فمممي التعلممميم 
الدقيقمممةت وفمممي مجمممال الثقافمممة انترمممرل الثقافمممة الجماهيريمممة عبمممر وعمممائل االتصمممال 

لاعةمن صهافة  الجماهيري   ّواعطوانال وويرها وعينما ازيون وتل  وا 
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والهواتمف -االصمطناعية األقممارتعمززل باعمتخدام التمي -وفي مجال االتصماالل 
هيماة النماس وتعمامالتهم التجاريمة  يعمهل ممماوالتلكس واعتخدام المموديم   والااكس

 والعلمية والعياعية واالجتماعية والثقافيةّ

واألليما  الضموئية  اعمتخدام المموديمالكمبيموتر و  اختراعوفي مجال المعلومال تم  
مكانياتع والبلوتوث   ّنقل المعلومال واعتخدام اإلنترنل الهائلة في خدمة  وا 

 هياتهماالبررية في القرن الهادي والعررين متنعمة بوعمائل تعمهل  وتعيش 
وتجعلها رومدةت ومم  للمك فمين همل  الهيماة الرومدة التمي يمكمن للممرد ان يعيرمها ال 

 وثقافتع وبيئتع ّ اإلنعانال تؤثر عل  من علبي تخلو

 والراديمممو العممينما بممماختراعالهائممل فمممي مجممال االتصمممال الجممماهيري  التطممور 
صمناعة الكتماع والصمهافة  فمي أعمهملالطباعة الهائل التمي  وتطوروالتلازيون ت 

ل  زيادة ا  لم  زيادة الوعي في المجتمعال المختلاةت و  د  أ كلعت وهلا  ها انترار و 
جممماهيري  معممتو  ة وانترممار الانممون علمم   اممبممين الثقافممال المختل والتااعممل التامماهم

 ّلتصن  ما يعر  بالثقافة الجماهيرية

 الهريممة والديمقراطيممة فممي المجتمعممال والتممي عممززل هريمممة  مامماهيم انترممار
 ماهوم المجتم  المدنيّ وكرعل اإلنعان

موعة ومرئيمة وفي عالم اليوم أصبهل وعائل االتصال الجمماهيري ممن  لاعمة معم
نترنل تهيمن عل  هياة اإلنعان  لال قوة هائلة وصهافة وكتاع وعينما وفيديو وا 

ّ وتصبق لهل  الوعائل قموة علم  هيماة البرمر أعمماها أهمد البماهثين باإللمع الثماني 
 يعممممتم  ل ال يممممر  أن   الراديممممو والتلازيممممون فممممي كممممل مكممممان وهممممما دائممممما  معنمممما ّ 

عالنمممممممال التجاريمممممممة ويرممممممماركون رخصممممممميال الماليمممممممين  لممممممم  نامممممممس الرمممممممبكال اإل
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ة ئمممالمعلعمممالل العاطايمممة مممملاق المممرو  ت ووممممو  الهمممع والممممول ومعانممماة الخطي
 وانتصار الريد الصهيق  ّ

ويقول :  ن وعائل اإلعالم تؤثر عل  اتجاهال المجتم  والبن  العياعية والهالمة 
أن ت يمممر دورة ومثمممل ئ ت فمممين وعمممائل اإلعمممالم يمكنهممما تالناعمممية لجميممم  البلمممدان 

وتخام  ممن عمال  ممن قمدر  ئ  وترف  من ه ت ملك أو رئيسبالهرع أن تطيق 
 1983: 3-1)رممأنع مممن خممالل توجيممع الماليممين علمم  ناممس الهممدث وبممناس الطريقممة  

Schwartz ّ)  
لن يمكممن للمممرد أن ينممال هريتمممع االتصممالية عبممر وعممائل االتصمممال  كيممف  

 ؟ !ورة تكنولوجيا االتصال ثالجماهيري ليعتطي  أن يبدع في ظل 
يرممهد العممالم ثممورة فممي مجممال تكنولوجيمما االتصممال لهمما   ل همملا العممؤال لممع وجاهتممع

 تأثيراتها وتضميناتها عل  عدة معتويال :
مواقمم   الت ييممر هممزلفعلمم  المعممتو  االقتصممادي والعياعممي : فممين ريمما    -

فمي  -ا العديمدة بتقنياتهم - وعمائل االتصمال الجمماهيري عديدة من العمالم عماهمل 
ت ييمممممر الواقممممم  الجيوعياعمممممي ت قلبمممممل ماممممماهيم المممممديمقراطيال الرمممممعبية والهريمممممال 

العممميطرة الدوليمممة عبمممر التكمممتالل عمممابرة  ةوالمجتمعمممال المدنيمممةّوقادل  لممم  ظممماهر 
القارال التي أصمبهل أكثمر اعمتجابة لنمداد العولممة ممن أي نرما  آخمرت فمي ظمل 

 عر  بالتالقي واالندمادّت لظرو  بات
وعلممم  المعمممتو  التكنولممموجي والثقمممافي : تامممر  التطمممورال المتعمممارعة فمممي  -

فمي جمانبي  وخصوصما   -تكنولوجيا االتصال وجودهما علم  المجتمعمال اإلنعمانية 
هيمممث عملمممل تطبيقاتهممما علممم  تالرمممي الهمممدود بمممين الرمممعوعت  -الهريمممة واإلبمممداع 

 ووفممممرل  مكانيممممال الهصممممول علمممم  المعلومممممال بهريممممة ويممممر معممممبوقة ت ووفممممرل
اإلمكانيمممممال التكنولوجيمممممة العاليمممممة والبرمجيمممممال المتطمممممورة فرصممممما متزايمممممدة إلنجممممماز 

  بداعال فنية مبتكرة بطرق وير تقليدية وعهلة ّ
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ت مرتبطة بجوانع أزمة وعائل االتصال والهرية أزمة متصلة ف  لن    
فمن يملك القوة والناول ومن يملك  مجتمعية وتكنولوجبة وعياعية واقتصادية

هجع االتصال وتهديد  عل  قدرةويملك ال تليفي التوصمقدرة يملك ال ت الوعائل
كما عنبيبن للك فيما  ّ ت ويار  رروطع وهويتع عل  االتصال نوعيتع وكميتع

 بعد ّ  
 

  :في عالم االتصال  هاتلبيقاتو  ثور  تكنولوجيا االتصال
 رونية التي تعنييعتخدم االتصال في نقلع للمعلومال ارن  التقنية الرقمية اإللكت

بيانال أو صول أو صورة ت وهلا  ل: أي نوع من أنواع االتصال عواد كانهنا 
يرمل الكالم واألصوال واألرقام والكلمال والرعوم البيانية  والموعيق  واألفالم 

 واأللوان ّ
بهل  التقنية الرقمية أصبق بمقدور االنعان تخزين المعلومال والتعامل معها عن 

مما بال يعمق بنقل جمي  ت وع ووعائل أخر  متعددة االعتخدام طريم الهاع
وبهيث يمكن  تأنواع الرعائل الصوتية والمرئية بصورة آمنة ومطابقة لألصل 

واللي بدور  يمكنع  المتلقي  بثها والوصول  ليها واعتخدامها فورا  من طر 
 ّتخزينها والتصر  بها 

يا االتصال وتطبيقاتها التي تكنولوجتطور وعنعتعر  هنا  بع  جوانع    
عيكون لها تأثيراتها عل  عرعة االتصال ونوعيتع وهجمع وانترار  ودرجة توفر  

 للناس ت مما عيؤثر عل  مجاالل الهرية واإلبداع :
 
قاد اعتخدام الكمبيوتر البث الرقمي: و المعلومال الرقمية اعتخدام الكمبيوتر و  -1

تصال المعموع والمقرود  ل  ثورة في في مجال االتصال الاضائي ومجال اال
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 وأد  اعتخدامع تأعلوع التوصيل من هيث النوعية والعرعة والتكلاة واالنترار
يعني التعامل م  المعلومال اللي  ل  اعتخدام البث الرقميت   ل  االنتقال للك

رقميا تخزينا وبثا واعتخدامها فورا  من طر  آخر بصورة  الكمبيوترعن طريم 
ابقة لألصلّ مما قاد  ل  اندماد الصول والصورة والمعلومة في ة مطينأم

 ّ معهامكتبال ضخمة متاهة عند الطلع م  امكانية التااعل 
 لا كنا قد رهدنا باعتخدام األقمار الصناعية  :  اعتخدام األليا  الضوئية  -2

منها المرهلة الجديدة  ثورة هقيقية في مجال تكنولوجيا االتصال فيننا نرهد ارن
باعتخدام األليا  الضوئية والبلوتوث ت مما يزيد بركل ملهل قدرال الطرق 

 ّ لنقل المعلومال ت م  رخإ تكلاتها اإللكترونيةالعريعة 
فبيمكان خ  لياي بصري واهد بهجم رعرة الرأس مصنوع من الزجاد أو 

ئة ألف البالعتك أو من الاايبر   نقل عتة ماليين مكالمة هاتاية متزامنة ت أو م
قناة تلازيونية ت األمر اللي يعمق بنقل الموجال الضوئية التي تنقل الصول 

 P:42) 2001, FEB -(Chip ّوالصورة والبيانال بكاادة عالية 

األليا  الضوئية  عبر أرعة الضود لتصل   رارال مكان بثباإل أصبقو          
 ثعبر الب الراديو لعابقا تواجع موجا مثل التي كانل ل  أي مكان دون عوائم 

  Analogالبث التلازيوني التقليدي   رارالهيث وفرل هل  التقنية نقل  ّالتقليدي
مهطال في خ  ال ال ألن تبث عرر  ةوتهويلها  ل   رارال رقمية توفر الارص

  واهد بعد أن كانل  مكانيال البث التلازيوني مهدودةّ
 
في الماضيت  : ( IBS ) المدمجة ) العريضة  ( الهزمة الواععة نظام -3

والتلازيون والكمبيوتر واألقمار  واإللاعةكانل صناعة الهاتف والكابل 
ا ت وهي ارن بمارده صناعةتعمل كلصناعال معتقلة نعبيا ت االصطناعية



 133 

المندمجة   -بصدد خلم ما يعر  بأنظمة هزم الموجال الواععة المتكاملة
(IBS)  Integrated Broadband Systems    الهزمة الواععة  و نظامأ

بربكة  أو ما يعر   Itegrated Broadband  System (  IBS) المدمجة 
مما    Itegrated Broadband Network( IBN)مدمجة  ال الهزمة الواععة 

 Full Serviceمدمجة كاملة تقدم للمتلقي ربكة يعني أن هناك خدمة 

Network   
لال لمعلومال والصورة عتكون مترابطة و هل  الخدمة أن الهاتف وا وتعني     
ّ من خالل الربكال  ةلمد  واع  من خدمال االتصال والمعلومال ومتاه منال

مثل ععة تّ  ل  يةوالهتواد هل  فين اتعاع الهزمة  التي تنقلها عتكون ضرور 
 ا مكلف ت عل  نقل المعلومال والبيانال ينظام االتصاللا هجم قدرالالهزمة   
وير الملونة العادية الصورةنقل ّ فعرعةو  اهجم  مكانياتهامة زادل اتععل الهز 

  ععة كبيرة جدا  ت وكللك لالصور المتهركة    يتطلع ععة ضئيلة بينما تهتاد
فين عرعة االتصال تتأثر بععتها وللا كلما اتععل الهزمة أصبق باإلمكان نقل 

ة الواععة المدمجة معلومال كثيرة بعرعةكبيرة ّ ولعل أهم خصائإ نظام الهزم
 T. Baldwin & D.S. Mc Voy & C. Steinfield) ّأنهاعتكون متاهة للمنازل والمكاتع 

 :1996 P.P2-3) 
  High  Definition TV(HDTV):  الوضو التلازيون الاائم  -4

بينممما هصممل تطممور كبيممر مممن هيممث نوعيممة ارل التصمموير التلازيممون والمرعممالل 
البث التلازيوني ظل قاصرا عمن مجماراة همل  التطمورالت والمعتقبالل  ال أن نظام 

العمميما أن روبممة المرمماهدين لرارممال أكبممر وأوضممق كانممل روبممة عارمممةّ و البممث 
 يعمممممطر عممممممود 1100عمممممو  يعمممممتخدم هممممموالي    الوضمممممو  التلازيممممموني الامممممائم

عممطر أفقمميت مممما يجعممل الصممور المبثوثمممة أكثممر وضمموها  ونقمماد مممما تممموفر  700و
    رارال
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العينما  ييون الهاليةّكي تقدم صورة تضاهي نوعية األفالم التي نراهدها فالتلاز 
الصول مثل نوعية صول األعطوانال المدمجة   فنظام ن تمي س  CD ةونوعي

 1125عطرا تويقترهون بديال لها 525عي في الواليال المتهدة واليابان يعتخدم 
م األوروبمي الملي يعمتخدم ت أما النظما   الوضو  عطرا في البث التلازيوني الاائم

 عممطرا فممي البممث التلازيمموني الاممائم 1250عممطرا فينممع يتبنمم  اعممتخدام  625ارن 
 ّ   الوضو 

أن تبمممث مبارمممرة ممممن األقممممار الصمممناعية  الوضمممو  يمكمممن البمممث التلازيممموني الامممائم
باإلضمممافة  لممم  البمممث باعمممتخدام الموجمممال القصممميرة ونظمممام الكابممملّ وقمممد نزلمممل  لممم  

 Stephen Lax  1997: p.p) يونال المعطهة المتالئمة م  هل  التقنية ّاألعواق التلاز 

48-49 )  (T. Baldwin & D.S. Mc Voy & C. Steinfield  :1996 P.124) 
تعممير الخطمم  عممريعة نهممو  نجمماز الكتمماع   E. Bookالكتمماع االلكترونممي -5

اعمممع االلكترونمممي باعمممتخدام االعمممطوانال المدمجمممة الممملي يمكمممن تهميلمممع علممم  اله
الرخصي أو المهمول أو جهاز قرادة الكتع وارن هناك العديد من البرام  التمي 

 Microsoft Reader  Rocetتقمموم بهممل  المهمممة مثممل مايكروعممو  ريممدر 

Book    و لاجمالس بموك ريمدرGlass Book Reader  وجهماز قمرادة الكتمع
ع بعممد ت وتقممود العربيممة ال يتمموفر بعممد فممي العمموق العربيممة ت  ل أن برامجممع لممم تعممر 

التوقعممال المختلاممة  لمم  أن الكتمماع االلكترونممي فممي وضممون عممنوال قليلممة عممو  
  يكون هو الكتاع المدرعيّ

: البلوتوث عبارة عن تقنية تمّكن عددا من األجهزة Bluetooth بلوتوث -6
االتصال بعضها بالبع  ارخر أو االتصال بين االنعان وانعان ارخرت أو 

   كنظام الصر  ارلي في البنوك ّ وجاد تعمية هلا الجهاز انعان وأجهزة أخر 

Bluetooth  بلوتوث نعبة  ل  ملك الدنمارك في القرن العارر ّ ويعمل هلا
الجهاز عل  موجال الراديو القصيرة المد  هيث ال يتجاوز مد  االتصال هت  
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لمثال أمتار ت وال تهتاد هل  الموجال  ل  تراخيإ ّ فعل  عبيل ا 10ارن عن 
تعتطي  األجهزة التي يركع عليها جهاز بلوتوث من التخاطع بعضها م  
البع  ارخر ّ فمثال يمكن للطابعة بالمكتع أن تدرك وجود كمبيوتر متهرك 

laptop   فور وصولع ومن ثم القيام بعملية الطباعة دون الهاجة  ل  أعالك
لنقالة تفين اإلنعان توصيل ّ وفي هالة اعتخدام هل  التقنية م  التلاونال ا

يعتطي  أن يعلم فيما لو وصلتع رعالة بريدية الكترونية ت أو االتصال بالبنك 
إلجراد تهويالل مالية أو  عطاد تعليمال معينة لألجهزة المنزلية كأن ير ل 

 مكيف الهواد  
أجهممزة فممي آن واهممد ّ وال تتجمماوز قيمممة هممل   8ويمكممن أن يوصممل البلوثمموث بممين 

 دوالرال ّ  10يطة التقنية البع
 3hونظرا ألن بلوثوث تعمل في مد  ضعيف فيتم  ضافة نظام اتصال يعر  بم 

المملي مممن رممأنع تمكممين عمليممة االتصممال بممين جهمماز التلاممون النقممال المملي يهمممل  
بلوتوث ودوائر المعلوممال والبنموك األخمر  التمي يرومع المرمترك االتصمال بهما ّ 

يمكمن ضمرع المثمال التمالي : يمكمن  3ونظمام ولتوضيق هل  التولياة بين بلوثموث 
لكل بمرادال صمر  المرطبمال آليما التمي تركمع عليهما بلوتموث أن تقموم باالتصمال 

 Windos User Magazine)بمركمممز التزويمممد الرئيعمممي إلعالممممع بناممماد البضممماعة 

:Feb,2001  P.P 55-62) 
انعكس التطور : و  Comunication  Interactiveالتااعلي االتصال-7
لهاصل في أجهزة اعتقبال االتصال المعموع والمرئي واالتصال التااعلي مثل ا

وجودة األدادت وللا الهاتف والهاعوع عل  نوعية األداد من هيث العرعة والقوة 
نجد أن العديد من اإلنجازال قدتهققل مما لع تأثيراتع عل  أداد االتصالت 

دام الوعائ  المتعددة ت اعتخ  ل منظومة الهزمة الواععة المدمجة  عتقودو 
عتخدام الهاتف ا يمكنع منوبهيث عيصبق متاها  للمرد اعتخدام جهاز واهد 
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ومن  Interactiveّ والعينما بأعلوع تااعليواعتقبال التلازيون  واإلنترنل
 بهان و المربوك خالل وعائ  خاصة كالهاعوع واألجهزة الخليوية يمكن أن يقوم

من المصدر ويهصلون عل  اعتجابال فورية بمصادر المعلومال ت  االتصال
 باالتصال التااعليأو من طر  ثالث ت وهلا يقود  ل  ما أصبق يعر  لاتع 

Comunication Interactive    ّ 
لنا منظومة أو ربكة الهزمة الواععة المدمجة قد يكون  ما تنتجع ن         

المعنيون بعضهم  ب تر ناعها ّ  لّ ي الربكةعملية اتصالية داخل المنظومة أو 
: مثل  بالبع  ارخر ت وقد يكون أيضا منتجا  لمؤععة  عالمية أو وير للك 

لمرد ا عتطي البرام  التلازيونية ت وجداول خطو  وهعابال البنوك ت وبهيث ي
كما يهصل في التعامل المصرفي ت  تالتااعل م  المعلومال وتخزينها وت ييرها 

وعل  المؤععال تهاور كما هو في اإلنترنلّ أو يمكن اضافة معلومال أو ال
اإلعالمية أن تدرك المت يرال القادمة والني عتجعل من الوعائ  المتعددة أمرا 
في متناول يد اإلنعان العادي ت فجهاز الهاتف المهمول عيصبق أداة لتصاق 

 ولمراهدة برنام  تلازيوني باالضافة  ل  دور  التقليدي ت ولقرادة كتاعتالجريدة 
ت وعيكون عل  المرد اللي يختار مضمونا ما أن يدف  مقابلع ت فالمنافعة  لن 

لوطن العربي ا عتكون عل  تعويم المضمون فهل المؤععال اإلعالمية في
 ؟ّ أو أنهاقادرة عل  دخول عالم المنافعة معتعدة لللك

 لممم  أن : ) الجهممماز المنهمممدر ممممن   PCوترمممير مجلمممة بمممي عمممي العربيمممة       
ف النقالة ت عميكون علم  األرجمق همو الماتما  الرمامل للمعمتقبل الرقممي ت  ل الهوات

ت وعمميكون جممماهزا دائمممما رعمميبق  فمممي هالممة ترممم يل دائممم ت وعمممنهملع معنمما باعمممتمرا
لتهريممك عجلممة التجممارة ت بممددا مممن رممراد مرطممع خايممف ت  لمم  التجممارة باألعممهم ت 

داد ت وعمميكون صمملتك وعيتضمممن وظممائف الهواعمميع المهمولممة باليممد ت وأجهممزة النمم
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الرئيعية بربكة االنترنل وعتتمكن من رراد رارال عر  متنوعة لقياس الجيع 
ت تضما   لم  أجهمزة المعصمم القياعمي الملي عتعمتخدمع كواجهمة للمدخل والخمرد ت 
وعتعتخدم رارال نهياة ملونة يمكن طيها أو لاها في أنبوع رفي  ت  وعيتضمن 

خصمميا وتلاممازا ومرمم ال للموعمميق ت وعممتتوفر همملا الهمماتف المتطممور جممدا ممملياعا ر
الخممدمال والمهتويممال الالزمممة التممي ت مملي تلممك الوظممائف فممي الاضمماد العممبراني ت 
ولممن تكممون بهمملا بهاجممة  لمم  همممل أي وعممائ  تخممزين ّ وعتعممتطي  معرفممة مكانممك 

والخاليمما المكرويممة ت لكممن األمممر المممزع  أن للممك  GPSالج رافممي باعممتخدام نظممام 
ين بمعرفمة موقعمك ّ وعمتوم  لوهمة  عالنمال قمرع نافملة مكتبمك ت عيعمق لةخمر 

أو عل  الطريم العري  برعائل رخصية ت وعمتكون كثيمر ممن األجهمزة قمادرة علم  
التعممر  عليممك وعلمم  ممما تاضمملع باالعتممماد علمم  تتضمممنع أجهزتممك الرخصممية وممما 

اعممميع تبثمممعّ وطمممور البهاثمممة عمممددا ممممن نممممالد أجهمممزة المممتهكم المقبولمممة الرمممكل للهو 
القابلممة لالرتممداد وهممي ترممبع الخممواتم واألقممالم ت لكممن أجهممزة الممتهكم العاديممة عممتبق  
الماضملة فممي همل  المرهلممة ت وممم  اعمتمرار التقممارع بممين اإلنعمان والهواعمميع أكثممر 
مممن أي وقمممل مضمم  عنعمممتمر فمممي الهممديث عمممن واجهمممال االعممتخدام التمممي تكعمممر 

ي توق  كيف عيبدو مرهد التقنيمال الهدود بين ارلة واإلنعان وعيعتمر التهدي ف
المقبلمممة وكيمممف عمممنتكيف معهممما ّ )المعمممتقبل الرقممممي: للهوعمممبة األجهمممزة المتعمممددة 

 (73: إ  2001الوجو ّ مجلة بي عي العربية يناير 
تقنيال االتصال  لي: وفر هالتربي -اق  االفتراضي لو ا: العوالم االفتراضية -8

 انية في مجال  التطبيقال ال جعلل ماكو  لتااعليا  االتصال   مكانيال الرقمي
وبعد هلا التقدم : )ّّّّ عهيل زخور يقولو  ي متاهةّهالتربي -الواق  االفتراضي 

اللي هققتع فرإ التواصل عبر الربكةت كالتجارة اإللكترونيةت أو التعليم 
والتهصيل العلمي عن بعدت وكافة األنرطة األخر ت من ترفيهيةت أو وير للكت 

ية جديدة تطل علينات هاملة معها آفاقا  جديدةت كوعي  جديدت يهتضن هاهي تقن
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زوار الربكة عل  اختالفهمّ واصطلق عل  تعمية هلا الوع  الجديدت العوالم 
  (Cyber Space) العايبيري  المهاولة العتيطان الاضاد االفتراضية التي هي :

   Virtual Communities  االفتراضية   وللك بجعلع معكننا  للجماعال
يكمن أهد أهم األهدا  التي تصبو  ليها هل  التقنيةت في تطوير خبرة تواصل بين 
األعضاد في الاضاد العايبيريت من تواصل نظري )نإ أو صورة ثابتة(ت  ل  

األبعاد(ت للا فقد عمل هلا النظام عل   تواصل رعوري يخو  في )فضاد ثالثي
اضية بركل ثالثي األبعادت المكونال تجعيد كل عنصر في هل  العوالم االفتر 

ال ّ أما عل  صعيد النراطال المصاهبةت فقد تم تطوير …الثابتةت األرخاإ
آلية تزيد من هالة التواصل الرعوري بين رواد الوع  االفتراضيت مثل تكريس 
أهد أجنهتع أهيانا ت ليكون بمثابة قاعة عر  للوهال فنية ت تعر  فيها عادةت 

يروع في للكت عن طريم  رعال لوهاتع الانية لهل  القاعةت  ل  لوهال لكل من 
جانع بزوغ فكرة جديدة في ارونة األخيرةت اعتمدل عل  ما بدأ يدع  ت أي البث 

 ت  الهي )المرئي والمعموع( عبر الربكة
بهيث تنتظم في  هد  القاعالت العديد من الرارال التي تبث أهداثا  هية من  

ركة في هلا الهدثت ومجتمعة في مكان معين عل  هلا مجموعال بررية مرا
عل  الربكةت فتزيد من هالة التواصل   خباريةالكوكعت أو هت  من مواق  

 الرعوري بين المراركينت لتوفر عنصر التواصل البصري )المراهدة(ّ
نرأل هل  النظم وتطورل في أهضان البيئة التي عبقل ويع فقد بقيل عالقتها و 

ائ  المتعددة )الملتيميديا( بدائية نعبيا ت عل  الروم من التطور بتقنيال الوع
المتعارع لتطبيقال ويعت الريد اللي دف  الهقا  باتجا  البهث عن تقنية جديدة 
تكعر الهاجز التقليدي المعتند عل  األنما  البدائيةت والمعتمد أعاعا ت عل  

 الواجهال النصيةت وللك ب ية  يجاد )وعي  جديد(ت 
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أل مالمق هلا التوجع تتضقت م  التطور اللي طرأ عل  نظم المخاطبة بد
النصيةت عندما بدأل تدعم بواجهال رعومية وهو ما ركل التطور العري  اللي 
رهدتع مهركال اإلظهار الرعومية ثالثية األبعاد_التي طورل أصال  لتدعم 

 ّ( نترنل  تطبيقال األلعاع_ وبروتوكوالل  نترنل ) نظم نقل البيانال عبر
: لمم يكممن يخطمر علم  بمال أهمد قبمل عرممر عمن طريمم الهاعموع بمث المروائق -9 

 رت أو نرمممعععمممنين أنمممع بامكاننممما أن نعمممتقبل رعمممائل معطمممرة عمممن طريمممم الهاعمممو 
بملمممس ممما نرمماهد  علمم  رارممة الهاعمموع ولكممن همملا لممم يعممد خيمماال فالتقنيممة ارن 

أعلن خبيران من الواليال  1998في عبتمبر / أيلول موجودة بامكاننا اعتخدامها ّ
المتهممدة األمريكيممة متخصصممان فممي مجممال التقنيممة الهيويممة هممما جويممل بيللينعممون 

يركمع داخمل  ةااللكترونيموديكعتر عميث ت أنهما نجها في تصمميم جهماز للمروائق 
الهواعع الرخصية يقوم الجهماز بتهويمل آال  المروائق الرقميمة التمي تبمث رموزهما 

ة ت  لمم  روائممق فعليممة يرمممها المعممتخدم فممي بيئممة الواقعيممة وقممد عبممر الرممبكة العالميمم
أطلقممل ختراعهممما   ثممورة هعممية   فممي الرممبكة العالميممة ّ اوعممد الخبيممران أن يهممدث 

رممركة ديجيعممنل للعمموق جهممازا يممرتب  بالهاعمموع اعمممع أنمما أ رممم وهممو يعمممل علمم  
صدار هوالي  ك التمي رائهة من خالل خمراطيش يمكمن اعمتبدالها كتلم 128خل   وا 

تعتخدمها الطابعالت ويمكن للمعمتخدم ممن خلم  المروائق علم  هموا  وتمر  الرمركة 
أركال االتصال عيكون لمع تطبيقاتمع فمي  أن فن اعتعمال الرم والروائق كركل من

واإلعممالن والتعلمميمت ويتمموفر ارن  ةأربمم  مجمماالل وهممي التعمملية والتجممارة االلكترونيمم
بمممالروائق تمكمممن الرمممخإ ممممن  رعمممال بريمممد موقممم  نورتمممال وهمممو أول بوابمممة مدعممممة 

وممما زال التنممافس مهتممدما  الكترونممي معطممر كممما هممو الهممال فممي البريممد المموعمممّ
لصمممن  نممممالد رقميمممة للتركيبمممال الجزئيمممة للمممروائق العطريمممة بهيمممث تصمممبق العطمممور 

 مجرد معلومال ت يمكن نقلها وتداولها وا عادة بثها وتركيبها ! ّ 
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يهتوي عرمرين نوعما ممن العطمور   Sniffman   آخرجهاز روائق  وهناك 
وهممو مصمممم لالعممتخدامال العموميممة ت وقممد ياممتق آفمماق معممتقبلية لتعطيممر األجهممزة 
التلازيونيمة التااعليممة ت جهمماز المروائق همملا بهجممم الكتماع الصمم ير وعلمم  المعممتخدم 
أن يعلقمممع همممول عنقمممع ت ويوصمممل بالرمممبكة عبمممر الممممودم ت وبعمممد تنصممميع برنمممام  

 وم الهاعع ببث الرائهة المناعبة للموق  المناعع ّ التعريف يق
يمكممن اعممتخدام جهمماز الممروائق أللاممي مممرة ت ويمكممن تعبئممة المممرة تلممو المممرة ت  

بمأن يخمزن الجيمل   Sniffmanوقمد وعمد برنمد ونيويكمو القمائم علم  تطموير جهماز 
تؤلمف التالي منع هوالي مائتي رائهة هقيقيمة أي ثلمث عمدد المروائق الاعليمة ت التمي 

 ( 48ت إ:  2001عدد ابريل  -ّ)هعن مّ يوعف : مجلة بي عي بيئتنا اليومية

 
يعتبممر اللمممس مممن أهممم هممواس التممي : عممن طريممم الهاعمموع  هاعممة اللمممس  -10

يتمت  بها االنعان بعد هاعتي العم  والبصر ّ وم  التطورال المعتمرة فمي عمالم 
  Immersion Technologiesالهوعبة  الرخصية طر  المطورون فمي رمركة 

تقنيممة جديممدة تضمميف بعممدا آخممر ألجهممزة الممماوس ّولممم يعممت رقهم الكثيممر مممن الوقممل 
لنقل االهعاس باللمس  ل  ربكة انترنل وكانمل العقبمة التمي واجهمتهم همي تهقيمم 
لالممك اإلنجمماز باعممتخدام ممماوس قمموي وكانممل التقنيممة المتبعممة  لممللك  هممي : عمممل  

معلومممال الرقميممة  لمم  هاعممة لمممس طبيعيممة  بهيممث الكتروميكممانيكي يقمموم بترجمممة ال
 تتمكن من االهعاس بالمعرو  عل  الرارة عن طريم اعتخدام الماوس ّ

مهرك فمي منتهم   Immersionالتي أنتجتها رركة   Touchsenseقوم تقنية تو 
ومجعمال ممم    Magnetic Actuatorsالصم ر يعمتخدم مرمم الل م ناطيعمية 

 لمعمي وتمل ترجمة كمل اهعماس Immersionاد معال  دقيم وبرمجيال من  نت
 اللمعمممية  لمم  معادلمممة رياضمممية بهيمممث يقممموم المعمممال  بمهاكممماة عمممدد ممممن األهاعممميس

فقممد ترممعر بالمقاومممة عنممد عممهع اطممار معممين أو عمموائل أو اهتممزازال أو  ت بعممرعة
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بهركمة نمواب  همين يمممر مؤرمر المماوس فمموق أيقونمال أو أزرار أو قموائم ّ ) نقممل 
 ( 14ت إ:   2001عدد مارس  -مجلة بي عي  ر الماوساألهاعيس عب

عممو  تت يممر طريقممة اعممتدعاد بممرام  الكمبيمموتر مممن عمليممة النقممر بواعممطة الاممارة ) 
الماوس (  ل  اعتخدام هاعة اللممس بعمد ابتكمار واجهمة اعمتخدام تتجماوع معهما ت 

وهمممي مرمممتقة ممممن الكلممممة اليونانيمممة   Hapticsوالتمممي اصمممطلق علممم  تعمممميتها بمممم
Haptein   والتمممي تعنمممي   اللممممس   ّ عمممو  تمكمممن المعمممتخدمين بتهريمممك ونقمممر

 ولمس األهدا  االفتراضية بمجرد الض   عل  رارة الكمبيوتر بأصابعهم ّ 
وقمممد عمممبم أن تمممم اعمممتخدام همممل  الطريقمممة فمممي بعممم  ألعممماع الايمممديو التمممي  

يعمممممتخدم فيهممممما العصممممما لتهريمممممك عناصمممممر اللعبمممممة والتمممممي تمكمممممنهم ممممممن االهعممممماس 
هتزازال أو القوة المدف  المرتمدة أو هركمة المقمود أو التمايمل ّ وارن عمو  تنقمل باال

مممممن قممممرة العصممما المرتبطممممة بألعممماع الايممممديو  لممم  رارممممة   Hapticsتكنولوجيممما 
الكمبيمموتر ّ ومممن المتوقمم  أن تاممي هممل  التقنيممة بهاجممة اللمممس عنممد المعممتخدمين ت 

ة بهجممم القلممم ت عممتمكن الانممانين وأن تصممرفهم مممن اعممتخدام الاممارة  لمم  اعممتخدام أدا 
ممممن الرعمممم ت كمممما عمممتمكن األطبممماد المتمممدربين  ممممن لممممس ممممري  افتراضمممي علممم  

 (The New York Times Feb 25,1999ّ ) الرارة 

 

ديمقرالية في الو  تكنولوجيا االتصال وعالقتها بحرية اإلبداع
 : المجتمع

يممل لهمما فممي اعممتقبال يبممدو ألول وهلممة أن تقنيممال االتصممال عممو  تتمميق هريممة المث
واإلنترنمممل كوعممميلة للنخبمممة فمممي الممموطن   -المعلوممممال وتمممداولها كوعممميلة جماهيريمممة

مثمال واضمق علم  للمك ّ ولكمن الواقم  فمي عمالم اإلنترنمل ويمر للمكت  ل  -العربي 
 ّ Proxyيمكن هجع مواق  عياعية أوفنية ويرها عن طريم البروكعي 
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التصمممال وتطبيقاتهممما اإلبمممداع الممملي وكمممللك  لممم  أي ممممد  يمكمممن أن تخمممدم تقنيمممال ا
تعودنممما عليمممع باعتبمممار   نجمممازا برمممريا يعتممممد علممم  جهمممد االنعمممان وخيالمممع ومهارتمممع 

 الرخصية ؟
في اعتخدام مصطلق الهرية  ةبأن المبال  Denis McQuailرأ  دينس مكويل 

جعلل من الصعع منافرتع بطريقة جديدة ت لكنع اعتبر  المبدأ األعاعي ألي 
صال العام  وير  أن هرية االتصال تعتدعي عدة رؤ  ومااهيم نظرية لالت

 تختلف درجة وضوهها  وهي  :
  وياع الرقابة والترخيإ أو أي ركل من أركال الرقابة الهكومية) وهو

 ماهوم واضق جدا(ّ
 وارراد والتعليم  رالهم المتعاوي للمواطنين كافة في هرية اعتقبال األخبا

 ( وهو مبدأ واضق ّوالثقافة )الهم في االتصال

  هرية وعائل اإلعالم في الهصول عل  المعلومال من المصادر لال الصلة
 بها توهلا المبدأ أقل وضوها ّ

  وياع التأثير الخاي لمالكي وعائل اإلعالم أو المعلنين عل  اختيار األخبار
 والتعبير عل  اررادت وهلا المبدأ أقل وضوها ّ

  ال فعالة وانتقادية في تقديم األخبار وارراد ت عياعة كتابة االفتتاهي ن أن تكو
وتكون عياعة النرر ابتكارية ومعتقلة فيما يخإ الان والثقافة ت وهلا المبدأ 

 :pّ (Denis McQuail : 1995ّ (246مرووع ولكنع اختياري  

 ن الماهوم الثاني اللي تهدث عنع مكويل واللي يقتر  )الهم في االتصال( 
اضها يار  تهديال أعاعية بالنعبة لهقوق الرعوع باعتبار  ماهوما و 

االتصالية وهريتها في االختيار من هيث امتالك الهوية القومية وخصوصيتها 
القرية العالمية عتقوم بتربيك  ظلوعائل االتصال في الثقافية والانية ت  ل أن 

ترظية وهلا عيقود   ل   وعيزداد تدفم االتصال باتجا  واهد ت ت العالم اتصاليا
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الرعوع ت بهيث يزداد توجع  ت التي تتنوع فيها الثقافال واألعراق المجتمعال
ن القرية العالمية أأي  خاصةتوتعزيز ثقافاتها وهوياتها ال هاقومياتالتمعك بنهو 

للك  ل  زيادة  متنوعة ّوعيؤديو  قومية عديدة  قبائل كونية لال عتكون قرية
المجاالل العلمية    امتداد العالمّفيقاعدة المتخصصين وتطوير كااداتهم عل

 والتكنولوجيا 
 ية والقضايا الجدلية)في مجال العلوم اإلنعانية نوفي المجاالل الثقافية والا

واالجتماعية( وعو  تقود النخع الثقافية  ل  تكريس خنادقها الثقافية والدفاع 
 عنهاّ
عمليمما  فممي خلممم نخبمموي دولممي يممؤثر ثقممافي رممبكال اإلنترنممل قاعممدة تااعممل  وفرتعمم

نخبممممة عالميممممة قممممادرة علمممم  التااعمممملت وخصوصمممما  فيممممما يتعلممممم بالمرممممكالل الدوليممممة 
باعتبارهمما قممادة رأي –والقضمايا االقتصممادية العالميممةت ويمكمن أن يكممون لهممل  النخبمة 

دور كبيممر فممي التممأثير علمم  مجتمعاتهاّفوعممائل اإلعممالم الدوليمممة  -فممي مجتمعاتهمما
ت وويرهممممما وكمممممللك TV5ت والارنعمممممية BBCنيمممممة ت والبريطاCNNمثمممممل األمريكيمممممة 

وديمر رمبيجل ونيوزويمك  نيويمورك تمايمز ومجلمة تمايم  الصهافة الراقية ال ربية مثمل
ت عمو  تموفر جميعهما مناخما لصمناعة  رأي   لكترونيا تتوفر ولوموند وويرها والتي

عممممام دولممممي فممممي القضممممايا الدوليممممة لال الطبيعممممة ويممممر الجدليممممة واإلنعممممانية ممممما دام 
ضوعها ال يتعار  م  الهموم أو المصالق القوميمةت وال يمؤثر فمي الخصوصمية مو 

الثقافيممة فممي المجتممم  مثممل قضممايا البيئممةت والهريممال والديمقراطيةّ)صممالق أبوأصممب  
 : أ (1997
معممممألة هريممممة وعممممائل فممممي ظممممل تطورتكنولوجيمممما االتصممممال وهيمنتهمممما  فممممين         

 ّ اإلبداعوما لهما من تأثيرال عل    تاإلعالم وديمقراطية االتصال في المجتم 
   الجانع القانوني واألخالقي لما تقدمع تكنولوجيا المعلومال عبر المواق

المختلاة في اإلنترنل والتي ترمل هقوق التأليف / المواق  اإلباهية / اختراق 
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الخصوصية / اعت الل األطاال وا ووادهم / ّّّّ ل  وتأثيراتها عل  القيم والثقافة 
 ائدة ّ  الع
  ن هرية تدفم االتصال عبر االنترنل ت لن تبق  ماتوهة كما هي ارن هيث 

أن ظواهر االختراقية واالنقالل وير المعئول في بع  المواق  عو  تجعل من 
 عملية فر  الرقابة والعيطرة عل  المعلومال أمرا مقبوال ّ 
ؤععال االتصال التي ونهن ناله  ارن أنع في الكثير من البلدان العربية تقوم م

تزود خدمال االنترنل بهجع بع  المواق  اللي يعتبر مريئا باال داع العامة ت 
 والبع  ارخر اللي يركل نقدا لنظام الهكمّ 

   ن جوانع العيطرة والتهكم في تكنولوجيا المعلومال ليعل هي العامل
عل   نتاد  الهاعم في معألة الثقافة واإلبداع ولكن للك يتعدا   ل  العيطرة

المعلومال وتوزيعها ّ ولللك فين هيمنة الرمال عل  المعلوماتية تار  تهديال 
 أعاعية للثقافال المختلاة تعتدعي القدرة عل  التااعل والمواجهة ّ 

  ن هرية الرعوع وهرية اختيار فكرها ت ال يهققها تدفم المعلومال ت  لا لم 
مكن التعويل عل  نظام عالمي جديد يكن هناك توازن فيها ت وبعبارة أخر  ال ي

مناتق ارفاق ت في ظل وجود عالم وني يمتلك المعلومال وتقنياتها وأدواتها  
 وعالم فقير مهروم منها ّ 

 ن التوجممممع نهممممو التالقممممي واالنممممدماد فممممي عممممالم االتصممممال عمممميقود  لمممم  نمممموع مممممن  -1
علوممال العيطرة عل  المعلومال مما يؤثر عل  قضمية الهريمة ممن هيمث نوعيمة الم

 التي تصلنا ّ 

 ن تجربمممة المعلوماتيمممة علممم  المممروم ممممن  تاهتهممما الارصمممة الديمقراطيمممة للتااعمممل  -2
والتواصمممل ت  ال أنهممما فمممي طبيعتهممما ال يمكمممن تجممماوز العممملطة التمممي تامممر  المممنإ 

 وتقتر  النإ المارع واإلهاالل من داخلع  ل  نصوإ أخر  ومواق  أخر  ّ
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 اتاألدب واإلبداع وتكنولوجيا المعلوم
ير  دّمهمد عبيدئ أننا نجابع تهوال  جديمدا  لمم يكمن متخميال  أو متصمورا  ممن قبمل 

أو التقنية ت التمي تمثمل كتابمة بمال أوراق وال أهبمار  ةت يتمثل في الكتابة اإللكتروني
ت هيث تكتع وتعال  وتعتقبل وتتداول دون كتابة أو طباعة بالمعن  المعرو  ت 

  لاتها في ال رع والررق ّّ الخو  عل  الكتاع وفي وير عياق نعم  المخاو 
والمكتبمممال ت والتمممرهم علممم  ارداع والانمممون ت وعلممم  كمممل مممما ينتممممي  لممم  الهقمممع 
العممالاة ّّّ تعممد دراعممال وبهمموث متااوتممة الدقممة والجممودة هممول األنممما  الجديممدة ت 
لكن جوهرها الخو  عل  ما أنجزتع الثقافال فيما مض  وخصوصا  علم  الكلممة 

د. محمـد عبيـد ). طبوعة ت أمام مداهمة تكنولوجيا المعلومال واهتماالتها المتعمددة الم
 (2004هللا
 

ويمملهع هعممام الخطيممع  لمم  أن اعممتعمال كلمممة  المعلوماتيممة فممي األدع يميممل بهمما 
ممميال  قويمما  علمم  الهاعمموبيةت أي اعممتخدام الهاعمموع لجممم  المعلومممال والنصمموإ 

ادة تركيبهمممات بمممل يصمممل الهمممد  لممم  درجمممة  بمممداع وتصمممنياها وتهليلهممما وتاكيكهممما وا عممم
حسـام الخليـب ورمضـان بسلاويسـيا  فـاد اإلبـداع ومرجعيتـه فـي عصـر  ).النصوإ ممن خمالل الهاعموع 

 (.18ا ص 2001ا 1المعلوماتيةادار الفكرا دمش ا ط
أما عن مرجعية النإ األدبي في عصر المعلوماتية فيقمول الخطيمع بمأن  المدور 

تية وثورة االتصال في خلم منماخ الملال االجتماعيمة ممن جهمةت المتعاظم للمعلوما
ومممن جهممة أخممر  مكملممة لألولمم ت دور الهاعمموبية والم ممامرة التكنولوجيممة فممي هممّز 
مرجعيممة الخيممال األدبمميت والتهممري  علمم  نرممود آليممال جديممدة إلنتمماد النصمموإ 

عممانيال ربممما تهمممل مهمما مرجعيتهمما النوعيممةت وقممد تنتقممل بالمرجعيممال واإلهمماالل لل
ا 2001حسام الخليب ورمضان بسلاويسـيا المرجـع نفسـه ) والعيميائيال  ل  مرهلة نوعية جديدة 

 ).(49ص 
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وتر  دّفريال مهّنا أن الّنإ اإللكتروني ت ليس نصا  كتابيا  ت كاللي ألانما  فمي   
كتعممية للمنإ الجديمد ت وقمد  Hypertextعصر الطباعمة ت وقمد رماع مصمطلق 

بية تعميال كثيرة ) كاجتهادال في تعريبع( منها : النإ الماّرع أطلم عليع بالعر 
ت الممنإ الممنهممل تالممنإ الاممائم ّّّ وقممد أطلممم عليممع همملا االعممم ألول مممرة تيممد 

م ت وقد وصاع بأنع   كتابة وير تتابعية ت ونإ يتامرع متيهما  1981نيلعون عام 
م رارمة اتصمال للقارل أن يختار ت وبأنع نإ قابمل لالعمتهالك برمكل أفضمل أمما

تامماعلي ت ويتممألف مممن جملممة مقمماط  نصممية تنرممأ فيممما بينهمما روابمم  تعمممق للقممارل 
بمعممارال متباينممة ت ويعممّد نيلعممون الممنإ الممنهممل ت تقانيممة جديممدة تهطممم الماهمموم 
التقليمممدي للنصمممية ت كونمممع يتمممألف ممممن كتمممل كالميمممة متصممملة  لكترونيممما  عبمممر منممما  

اتوهممة ت أي رممبكة  همماالل تاممتق همموا  متعممددة ت عبممر عالعممل أو آثممار رممبكة م
تإ 2002المممنإ وهمممدود  ت متيهمممة  مكانيمممة تعدديمممة التقاطعال )فريمممال مهّنمممات: ت

585)ّ 
ال رممك أن ممما تمموفر  الكتابممة اإللكترونيممة للممّنإ اإللكترونممي ولقرائتممع مممن  مكانيممال 

 -تؤثر عل  العملية اإلبداعية من زاويتين:
 زاوية الكاتع / المبدعّ

 رل / المتلقيّزاوية القا

في ما يتعلم بالقارل / المتلقي فينع أصمبق األممر بالنعمبة لمع أكثمر اناتاهما  وأكثمر 
صمعوبة فمي آن واهمدّ  فمالنإ المامزع المملي ينقمل الباهمث فمي الرمبكة العنكبوتيممة 
ينقلع عن نإ  ل  آخرت وممن  هالمة  لم  أخمر ت وهملا ممما ي رقمع فمي كوممة ممن 

إلهبا ّ  والمرد يعزيع هع االعتطالع والتعر  المعلومال ضخمة التي ترعر  با
علمم  المزيممدت وهمملا عامممل هممام فممي التعامممل ممم  النصمموإ فممي االنترنممل والقممارل 
الممملكي مهمممما كمممان لكممماؤ  عمممو  يخضممم  إلومممرادال النصممموإ التمممي تبعمممد  عمممن 
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قراداتع األعاعيةّ  ومن هنا فين ما تقدمع تكنولوجيما المعلوممال للقمارل همول نقمد 
عمممو  تجممممول بممممع وعمممعع عبممممر  همممماالل  –علممم  عممممبيل المثممممال  –لمممنإ  بممممداعي 

ونصوإ ومواق  قد تكعر  يقاع متعة القارل التقليدي للكتابمة التقليديمةّ   ن هملا 
األممممر ال يمكمممن هلمممع بالنعمممبة لجيمممل تقليمممدي ممممن القمممراد أمثالنممما الممملين اعتمممادوا أن 

بة علم  المنإت يهملوا الكتاع بين أيديهم وتكون أمنيتهم وعقولهم ولاكرتهم منّصم
 يعتمتعون بع قرادة واعتلكارا  نقدا ّ

أممممممما بالنعممممممبة لألجيممممممال / القممممممارئين النارممممممئين / فممممممي أهضممممممان الهاعمممممموع فممممممينهم 
 عيتعاملون بطريقة مختلاة تعتمد خبرال جديدة لقرادة النصوإّ

أممما فيممما يتعلممم بالكاتممع / المبممدع فممين ممما تمموفر  الرؤيممة البصممرية والتالعممع بهمما 
انيممال كبيممرة للمبممدعين فممي مجممال األدعّ  فالرمماعر علمم  عممبيل عممو  تمموفر  مك

المثممال يمكنممع أن يلعممع بكلمممال قصمميدة بطريقممة بصممرية عممواد كممان للممك بتقطيمم  
أهرفهممات أو توزيعهمما علمم  الصمماهة بطريقممة تقتممرع مممن الرعمممت أو اعممتخدام أبنمما  

ويمممة خممم  مختلامممة وأهجمممام مختلامممة لتوصمممل باإلضمممافة  لممم  دالالتهممما الل ويمممة والبال
 معاني  ضافيةّ

بممل ويمكممن اعممتخدم الصممور والرعمموم وتضمممينها فممي نصممع وكممللك األمممر بالنعممبة 
للروائي أو القاإ اللي يمكنع أن يتضمن نصع رعموما  أو صمورا  تمرتب  بمالنإّ  
وممم  التطممور  لمم  جيممل ارن فممي مجممال مخاطبممة هاعممة الرممم فقممد يصممبق بمقممدور 

 يبث معها رل  الياعمينّ راعر يكتع قصيدة عن وردة الياعمين أن
ويمممر  فخمممري صمممالق أن التكنولوجيممما المتطمممورة تقلمممإ الخيمممال ألنهممما قمممادرة علممم  
تهويمممل الخيمممال  لممم  هقيقمممة قريبمممة ممممن رؤوس األصممماب ّ  نهممما تصمممل معمممتخدمها 
بأقص  نقطة يهلم بالوصول  ليهاّ تقربع من المكتبمال البعيمدةت واألقمالم المنتجمة 

لمنهوتممممال فممممي أقصمممم  أطممممرا  األر ت ومممممن هممممديثات ودور عممممر  اللوهممممال وا
 لم  الممرد فمي  الصهف والمجالل الصادرة للتو في عواصم بعيدةّ كل للك ينتقمل
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فخممري صمممالق : معرفمة  دقائم معدودال بنقرة من أصابعع عل  لوهة مااتيق الهاعوع أمامعّ
 (65) -إ 2004 ( آع110قريبة من رؤوس األصاب  عن الثقافة والمعلوماتية مجلةعمان العدد)

 
 

 صلة تكنولوجيا االتصال باإلبداع :
 

 ن موضوع العالقة بين اإلبداع وتكنولوجيا االتصال ليعل عالقة تنافر ت  ل يرير 
المعممتقبل  لمم  أن المبممدعين وخصوصمما  أولئممك القممادمين ممم  المعممتقبل مممن األجيممال 

ل تكنولوجيا التي تّربل في أهضان الهواعيع واإلنترنل عو  يايدون من  مكانيا
 االتصال التااعلية وقدرتها عل  مخاطبة أرب  هواس عل  األقل ّ

وعمممتظل التكنولوجيممما همممي وعممميلة يمكمممن توظياهممما بطريقمممة  بداعيمممة ت مممما دام الهمممس 
اإلبداعي والموهبة الخالقمة موجمودة لمد  بنمي البرمر ت والخيمال اإلنعماني ينممو مم  

ا  الختبممار اإلبممداع كممما لممم يختبممر  نمممو تجاربممع ت وتمموفر تكنولوجيمما المعلومممال فرصمم
اإلنعممان مممن قبممل ت مممن خممالل الواقمم  االفتراضممي ت والتااعممل ممم  ارخممرين بتجمماوز 

 هدود الزمان والمكان ّ
كما أرار أكثر من باهث عتظل قضمية صملة تكنولوجيما االتصمال باإلبمداع قائممة  

وبمممممالقلم وترمممممكل تهمممممديا  ت وعمممممتكون العالقمممممة الجديمممممدة باعمممممتخدام الهاعممممموع ت بمممممل 
الهاعوبي  لا كنا ال نريد اعتخدام لوهال المااتيق ت وعميلة لعالقمة جديمدة باإلبمداع 
 نها تقدم آفاقا جديدة تخلم  هعاعا  جديدا  وتجربة جديمدة إلبمداع جديمد مختلاما عمن 
الطريقمممة التقليديمممةّ ولمممللك فمممين عصمممر المعلوممممال يخلمممم كمممما يخلمممم كمممل عصمممر 

ت ولكمممن اإلبمممداع يهتممماد  لممم  رممميد  ضمممافي  أعمممطواتع هعمممع تعبيمممر دّ نبيمممل علمممي
 للهرفية والمهارة المكتعبة التي يزاولها المهنيون الجدد في عصر المعلومال ّ
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وللا فاإلبمداع فمي منجم  ممن خطمر تهديمد الهمرفيين ت  لا امتلمك المبمدعون مهمارال 
في التعامل م  أعاليع المعلوماتية الجديدة ووظاوا رؤاهم اإلبداعية ومخمزونهم الثقما
 دمممما يبممرز ه ممويتهم الثقافيممة المعممتقلة ّوتقممدم تكنولوجيمما االتصممال  مكانيممال ال هممدو 

لهمما للمبممدعين فممي مجممال الموعمميق  والرعممم والتصممميم الجرافيكممي توكممللك أصممبهل 
البرام  الهاعوبية المتخصصة في الجرافيك والنرر المكتبي والتي تموفر  مكانيمال 

د  مكانال هائلمة فمي مجماالل العمينما والتلازيمون الرعم ثنائي األبعاد وثالثي األبعا
نتمماد الرعمموم المتهركممةّ وعلمم  عممبيل المثممال ت أصممبق فممي اإلمكممان المزاوجممة بممين  وا 
رخصمميال الرعمموم المتهركممة والرخصمميال الهيممة فممي عمممل فنممي مرممترك مثممل فمميلم 

Roger the Rabbit  ت وكمللك اعمتخدام رخصميال خرافيمة فمي األفمالم التمي تمم
هاعوبيات واعتطاعل برام  الهاعوع أن تقمدم  مكانمال هائلمة فمي تقمديم تصميمها 

 Lord of the Ring ,Troy ,Harryعمرو  عمينمائية متميمزة مثمل أفمالم 

Potter & Spiderman 

 البرام  المعتخدمة ف  عمليع التدريس البرام  التعليمية المعاعدة : 

أ صبق من  والتي -(help) مما الرك فيع أن وجود البرام  التعليمية المعاعدة
أعظم وعيلع تعليمية ظهرل هت  -تواجدها م  جمي  البرام  الجاهزة الضروري 

ارن خاصة م  تقدم تكنولوجيا الهاعبال والجرافيك والبرام  المتاهة هاليا لبناد 
وهلا الجزد يقدم بع  البرام  المعتخدمة ف  بناد هل  المعاعدال التدريبيةت

 ية م  بيان بع  مميزاتها وعيوبهاّالمواد التعليم

يعتبر هلا البرنام  من أوائل البرام  المعتخدمة  :Story Board برنام   -1
وقد بدأ ف  بناد العرو  وبع  المناه  للمواد الت  تهتاد لوعائ  متعددةّ

للهاعبال الرخصية المتوافقة م  dosاعتخدام هلا البرنام  م  نظام التر يل 
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وبالروم من اإلمكانيال الهائلة الت  يعطيها هلا البرنام   ال ّهاعبال أ  ب  أم
الت  يتم تصميمها  الملاال(هجم الملف )ن لع بع  العيوع الجانبية منها:أ

وكللك أوامر التر يل معقد   ل  هد ما لعمل العرو  بع يكون كبير جدات
عع الت يير يص pict formatوالملاال الناتجة يتم تخزينها ف  صور  تعم  ت

وكللك  bit mapأ  rasterفيها بعد  نراؤها هيث أن التخزين يكون ف  صور 
 فانع يصعع تهويل هل  الملاال  ل  الملاال الت  تعمل ببرام  التر يل

windows  وال يمكن تر يل هل  النوعية من الملاال عل  ربكال الهاعع نظرا
 ّلوقل تناقلها بين الهاعبال

هلا البرنام  لع  مكانية هائلة ليس فق  ف   نتاد   Author Ware : برنامج
برام  تعليمية وعرو  ولكن أيضا ف   نتاد أفالم تليازيونية وكارتون نظرا لما 

ضافع أصوال ا  لهلا البرنام  من أدوال متعددة ف   عداد الصور المتهركة و 
خلايال وأفالم فيديو باإلضافة  ل   ضافة النصوإ وتهريكها بأركال وألوان و 

ولكن هلا البرنام  لع عيوع باإلضافة  ل  معظم عيوع البرنام  العابم رائعةّ
فانع وال  الثمن ويهتاد  ل  تدريع لمدة طويلة ويهتاد هاعبال لال  مكانيال 
 عالية من اللاكرة ووعائ  التخزين وكرول خاصة لتر يل الوعائ  المتعددةّ

ام هلا البرنام  كمررق ليكون أداة تنايل وبالتال  فانع ال جدو  اقتصادية العتخد
هلا ال يقلل من ران البرنام  مناه  تعليمية عل  ربكال الهاعع ف  الجامعة)

ومراري  أخر   ماليزي فقد تم تنايل العديد من المناه  التعليمية للتليازيون ال
 ّمناه  للثانوية العامة( جديدة لبناد

 Authorس خواإ برنام  لع ناMacro  :Mind Director  برنامج -2

Ware  ولكنع يتميز بمميزال أخر  انع يمكن العمل بع أيضا عل  هاعبال ابل
 quick timeماكنتوش ويمكن تخزين العر  ف  صور  أفالم فيديو 
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movies ولكن ال يزال لع ناس العيوع عواد التكلاة العالية أو التدريع
للك عدم  مكانية تداول هلا أو هجم الملاال الكبير نعبيا وك العالي التخصصي

وأيضا يوجد الكثير من المناه   ّالنوع من الملاال خالل ربكال الهاعبال 
تم بناؤها بهلا البرنام  ولكن ليس هناك  التيالعلمية والعرو  التخصصية 

 جدو  اقتصادية العتخدام هلا البرنام  إلنتاد مناه  تعليمية للقاعدة الطالبيةّ
يأخل هلا البرنام  رعبيتع وانترار     Power Point: ينتالباور بو  برنامج -3

فر  ناعع خالل  والليMicrosoft windows من رعبيع وانترار نظام التر يل
 Microsoft officeجزد من برام   Power Pointهيث أن برنام  تالهاليالعقد 
 أصبق وجودها هتميا من مكونال مجموعال البرام  المباعة م  أجهز  والتي

ف   أصبقونظرا لعهولع تعلم واعتخدام هلا البرنام  فقد  ّالهاعبال الرخصية
االعتخدام إلعداد العرو  أو المهاضرال  فيارونة األخيرة أكثر البرام  ريوعا 

ولكن هلا البرنام  بع عيع خطير جدا جعلع مهل اعتاهام من الكثير من الهامةّ
يهتو  عل  لوع لعمل عر )المتخصصين هيث  ن متوع  هجم الملف المط

مدتع نصف عاعة يتعد  عررة ميجابايل ناهيك عن اهتماليع صول وصور(
 الكهربيهدوث عطع ف  هلا الملف الكبير أثناد تصميمع  لا ما انقط  التيار 

 ّهلا البرنام  ( معتخدميهلا العطع مرهور بين أثناد عمليع تخزين الملف )
دراعة تطبميقية في جامعة التربية والتعليم في ماليزيما : معتقبل )   وويرها من البرام 

 ( أعماد بنل عبد الرهمن العلوم اإلعالمية بماليزيا

 

 

تصـميم العلـى -وخاصة الكمبيـوتر -تأثير التكنولوجيا 
 : ي الجرافيك
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ارتب  التصميم الجرافيكي كعممل فنمي  بمداعي بالتعاممل مم  الكلممة والصمورة واللمون 

-لتوصمميل الرعممالة للجمهممورّ ظممل التصممميم الجرافيكممي يممتم تنايممل  والاكممرة والرممكل
مممن قبممل لوي مهممارال يدويممة خاصممة مممما يتطلممع امممتالكهم الرؤيممة  -برممكل رئيعممي

اإلبداعية والدقة والمهارة م  اعتهالك المزيد من الوقل إلنتاد العمل الاني ت تمتمد 
  ل  مرهلة ما قبل  تجهيز أفالم الطباعةّ

في مجال النرر المطبموع لكمبيوتر عل  التصميم الجرافيكي ثورة  وهقم اعتخدام ا
فتهل المجال امام المصمم الجرافيكمي للعممل بهريمة وعمر  أعممالهم  واإللكتروني
 بعالعة

))في هقل تصميم الجرافيك ت ظهرل العالقة واضهة ممن خمالل مجموعمة البمرام  
نل عببا  في رف  وتيرة الخاصة في التصميم والتي تتعامل م  النإ والصورةت فكا

تطور هقل التصميمت في وقل كانل تقنية االير برش  من التقنيال المتقدمة التي 
يعتمد عليهما المصممم فمي تنايمل تصمميمعت اولم  الرمركال التمي عماهمل فمي ايجماد 
بمممرام  التصمممميم كانمممل رمممركتي ادوبمممي وكممموارك اكعمممبرست وقمممد فتهتممما آفاقممما  وابوابممما  

 PC Worldت وكممان لمجلممة عممالم الهاعمموع الرخصممي مهمممة لتصممميم الجرافيممك
هممل   1989فممي عممام  World Wide Webفضممل فممي تقممديم الرممبكة العالميممة 

أّعصمممام أبمممو  كيمممف عممميكون؟… التقنيمممال وويرهممما ّ() معمممتقبل تصمممميم الجرافيمممك
 ( 2005عو 

 فممي مجممال النرممر المطبمموع والنرممر اإللكترونمميثممورة  اعممتخدام الكمبيمموتر   لن هقممم
باعممتخدام  فيممما يتعلممم تتطممورال ملهلممة د العممينمائي والتلازيمموني مممن خمماللواالنتمما

 الهاعموبية الجمماهزة بممرام الو  الصمهاي والمونتمماد التلازيمونيت إلخممرادلبمرام  النرمر 
وا عممداد البممرام   الانمي والهندعممي الرعمممبممرام  و ل اإلنترنملت إلعمداد صمماهال رممبكا
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م مكنمممل الانمممانين والمصمممممين خاصمممة للتصمممميالتعليميمممة باعمممتخدام بمممرام  جممماهزة 
واالفمممراد العممماديين ممممن اعمممتخدامها فمممي تنايمممل تصممماميمهم باعمممتخدام مجموعمممة ممممن 

 البرام  نلكر منها:
 Adobe Illustrator,Corel Draw,  Pagemaker, Quark Xpress, 

Macromwdia Flash, Paintshop Pro, Adobe InDesign , Adobe 

Photoshop, 

البمممرام  التمممي تهتلمممف فمممي قمممدراتها ت ممممما يجعمممل المصممممم  وويرهممما ممممن العديمممد ممممن
البرنممام  المناعممع لتهقيممم أهدافممع ت بممما يتوافممم ممم  آليممال مطلوبممة بعممد التصممميم 
وخاصة في عمليال ما قبل الطباعمةت آو عنمد العممل لتصمميم المواقم  علم  رمبكة 

 االنترنلّ 
 
 
  موقفــان مــن بــرامج التصــميم الحاســوبية لمحترفــي /مصــممي

 ميم الجرافيكيالتص
 

أصبق التصميم بالكمبيوتر ليس هكرا عل  أيدي المهترفين ولوي المهمارال الانيمة 
واليدويمممة الخاصمممة ت ممممما أد   لممم  زيمممادة العممماملين فمممي هممملا المجمممال بعمممد أن كمممان 

 تخصصا  لائة مهترفة مهدودة تعمل فيعّ
والجهمممد  التوجمممع االيجمممابي كمممان مثمنممما  للكمبيممموتر دور  فمممي اختصمممار عاممممل الوقمممل

المبممملولت وللبمممرام  التمممي يمكمممن العممميطرة عليهممما لتطممموير الاكمممرة وتوصممميل الرعمممالةت 
االجاتهممما ودمجهمممما وتركيبهممممات وتنمممموع جوقمممدرة البممممرام  فممممي التعاممممل ممممم  الصممممورة وم

الهرو  وعهولة التعامل معهات فكان للكمبيوتر دورا  في تخاي  كلاة اإلنتاد في 
 بع  األعمالّ



 154 

ي تطمموير عالقممة المصمممم بزبائنممعت فأصممبهل أكثممر عممهولة كممان للكمبيمموتر دور فمم
ويعرت هتم  بلمع األممر فمي ظمل وجمود رمبكة االنترنملت عمدم ضمرورة قمدوم الزبمون 
 لمم  المصمممم لإلطممالع علمم  التصممميمّأما داخممل المؤععممة فقممد قلممل مممن اعممتخدام 
ل األلمموان وأطبمماق الكرتممون واألدوال األخممر  التممي يهتاجهمما المصمممم فممي فتممرة التنايمم

 اليدويّ
الكمبيممموتر فممممر  علمممم  المصمممممم ضممممرورة التواصممممل ممممم  المممممدخالل والمخرجممممالت 
معرفممة البممرام  المعممتخدمة وكيايممة الممتهكم فممي مخرجاتهممات التواصممل ممم  تكنولوجيمما 
المعلومممممالت وتثقيممممف لاتممممع بمختلممممف التقنيممممال التممممي يهتاجهمممما مممممن خممممالل بممممرام  

 التصميمّ 
التعلق بالمعلومة التمي  ميار  عل  المصموهكلا فين تطور الكمبيوتر الدائم     

تمكنع من التعامل م  كمل جيمل ممن أجيمال الكمبيموتر القادممةت تقنيما  وطمرق تعاممل 
م  األدوال المتاهة وبرمجة ووير  مما قد يتعر  لع المصمممت فهمو مطلموع منمع 

 اإلبداع واالبتكار كل يوم ّ (
 

 التصال:مستقبل اإلبداع مع الحرية والتقدم التكنولوجي ل
 

ال يمكممممن النظممممر  لمممم  اإلبممممداع  ال مممممن خممممالل نظممممرة متكاملممممة تأخممممل فممممي اعتبارهمممما 
 موضوعة الهرية وتكنولوجيا االتصال وهلا يعتدعي ما يلي : 

 أوال  : التاريم بين المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومال ّ
 نية للمعلومال ّنثانيا  االندماد الهاصل بين وعائل االتصال المختلاة كأق

ثالثا  : التقنية المتطورة في كامادة وهجمم ورخمإ نقمل المعلوممال باعمتخدام الامايبر 
 أوبتكس واألقمار الصناعية ّ
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رابعمممما  : الجانممممع التامممماعلي لتكنولوجيمممما المعلومممممال وقممممدرتها الهاليممممة  لمممم  مخاطبممممة 
الهواس العمعية والبصرية والرمية ) وهي تقنية أصمبهل متطمورة ( بينمما الهاعمة 

 في موض  االختبار والتطوير ّ اللمعية
خامعمما  : أصممبق تممدفم االتصممال العممالمي متاهمما بهيممث لممم يعممد المممرد القممادر علمم  
االتصال أن يتاب  في  المعلومال التمي تصملع ت والتمي يقم  تهمل اوائهما وترمكل 
ضمم طا عليممع ّ  ن عممهولة الوصممول  لمم  المعلومممال وفيضممانها عممو  تممؤثر علمم  

من ثم فمين هجمم البيانمال التمي تتموافر عمتقود  لم  الهاجمة طبيعة اعت اللنا لها ّ و 
أن ي مرنمما طوفانهمما مممما  ةلمميس فقمم  الوصممول  ليهمما بممل  لمم  فممن اعممتخدامها خرممي

 يقودنا  ل  الالمباالة بها 
عادعمما  : ن  وممواد الترفيممع فممي رممبكة اإلنترنممل ت وممما ي مموفر  الميممل والروبممة الطبيعيممة 

التوجع نهو المواق  الترفيهية كاأللعاع والموعيق   للمرد للراهة والتعلية عتقود  ل 
ووممر  الدردرممة مممما يقممود  لمم  عممزو  األجيممال الجديممدة عممن مواقمم  الثقافممة الراقيممة 
ومواق  المعلومال الجادة ومن ثم فين الثقافة الجماهيرية تميل  ل  التعطيق وتهدد 

 الثقافة الراقية ّ
 عابعا  : 

نا وبمين ال مرع فمي تكنولوجيما المعلوممال ليعمل قرونما  ثامنا  :  ن الاجوة القائمة بين
ولكنهمما فممي أعمموأ أهوالهمما عقممودا   ن لممم تكممن عقممدين فهعممع ت وهممي تجربممة  نعممانية 

 عامة في ثقافتها والقلم في كتابتها ت وبين األجيال الجديدة الهاعوبية التوجع ّ
 

الُهوية الفنية والثقافية وعالقتها باإلبداع وتكنولوجا 
 ل:لالتصا
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كما أرار أكثر من باهث عتظل قضية صلة اإلبمداع واله ويمة قائممة وترمكل تهمديا  
ت وعمتكون العالقممة الجديمدة باعممتخدام الهاعموع ت بممل وبمالقلم الهاعمموبي  لا كنمما ال 
هعمماس مختلممف  نريممد اعممتخدام لوهممال المامماتيق ت وعمميلة لعالقممة جديممدة باإلبممداع توا 

يمدة تخلمم  هعاعما  جديمدا  وتجربمة جديمدة إلبمداع عن الطريقة التقليدية  نها آفماق جد
جديد ّ ولللك فين عصر المعلومال يخلم كمما يخلمم كمل عصمر أعمطواتع هعمع 
تعبيممر دّ نبيممل علممي ت ولكممن اإلبممداع يهتمماد  لمم  رمميد  ضممافي للهرفيممة والمهممارة 

 المكتعبة التي يزاولها المهنيون الجدد في عصر المعلومال ّ
ممممن خطمممر تهديمممد الهرفمممي ت  لا امتلمممك المبمممدع مهمممارال ولممملا فاإلبمممداع فمممي منجممم  

التعامممل ممم  أعمماليع المعلوماتيممة الجديممدة ووظممف مخزونممع الثقممافي مممما يبممرز ه ويتممع 
 الثقافية المعتقلة ّ 

:  ن أي ثقافة لهما آلياتهما فمي المدفاع عمن لاتهما ت ونظمرة عمريعة  لم  مما تمم  نجماز  
اتيمة يرينمما  لمم  أي هممد كانممل هنمماك بجهمود فرديممة وجهممود رعمممية فممي مجممال المعلوم

اعممتجابال إلنرمماد مواقمم  عربيممة ت ألفممراد ومؤععممال خاصممة وهكوميممة ت تجعلنمما ال 
ن صاع ب رهاع تكنولوجيا المعلومال ولكننا نرعر بأنع بيمكاننا أن ن لق الخطم  فمي 
مجممممال اعممممتخدام تكنولوجيمممما المعلومممممال لتكممممون آليممممة ووعمممماد لنقممممل الثقافممممة العربيممممة 

 ن تربيك العالم عبر اإلنترنمل والقنموال الاضمائية وبرامجهما التليازيونيمة  ّوتعزيزها
تها  االتمي تبمث عبممر الهمدودت عمو  يقممود  لم  مراجعمة  دارال وعممائل االتصمال لقممدر 

 التطورال التكنولوجية العريعة والمتالهقة منلتكيف م  هل  الظرو  المعتجدة ول
ممممن تهمممديال  علعربمممي ت ومممما يارضمممبهمممد  التممموائم مممم  تمممدفم االتصمممال األجنبمممي وا

القريممة الكونيممة المرممّبكة   لكترونيمما لممن ت يممر هويممة ثقافممة األمممة العربيممة ت قوميممةّ ف
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ولكنها عتقود  ل  تااعل يثريهاّ وهلا التبادل التااعلي عيعاعد في تطوير ثقافمال 
  ّرعوع العالم وعيقود  ل  هضارة جديدة

االنصمممهار فمممي بوتقمممة واهمممدة فمممي ظمممل   ن التعمممدد الثقمممافي وتنوعمممع ال يواجمممع خطمممر
العولمة االتصالية كما يتوهم البع  ت بل  ن ما يتهقم اليوم كما أررنا فمي أكثمر 
ممممن دراعمممة فمممي ظمممل قريمممة كونيمممة اتصمممالية بمممأن التوجمممع العمممالمي يميمممل  لممم  تعزيمممز 
الرخصمميال القوميممة ت والتممي أعممميناها بقبائممل القريممة الكونيممة ت هتمم  فممي الواليممال 

لممم تعممد وعممائل االتصممال بممما فيهمما اإللكترونيممة عامممل صممهر بممل أصممبهل المتهممدة 
عاممممل ترمممظية فمممي المجتمممم  ت فمممالعرع األميركمممان يرممماهدون الاضمممائيال العربيمممة 
ويتااعلون م  المواق  اإللكترونية العربية ّّّّّ  ل  وهكلا األميركان ممن األصمول 

 القومية المختلاة ّ 
 

  لوجي :مستقبل اإلبداع مع التقدم التكنو 
 مالا تقدم  لن هل  التكنولوجيا المتطورة إلبداع اإلنعان ولهريتع ؟
 بال رك أن أي تطور تكنولوجي يهمل معع  يجابياتع وعلبياتع ّ 

فيلا تعادلنا عن التطبيقال والتضمينال التكنولوجيال االتصالية في مجال اإلبداع 
 والهرية تتمثل فيما يلي : 

ممممي للممممرد هريممممة أكبمممر فمممي اختياراتمممع وفمممي تعرضممممع يممموفر تمممدفم االتصمممال اإلعال
 للرعائل اإلبداعيةّ

 ن التواصل اللي أصبق ميعرا بين األفراد عبمر اإلنترنمل والاضمائيال عميقود  لم  
المزيد من الهرية االجتماعيمة والعياعمية توهملا عميؤدي  لم  تااعمل الجمماهير يزيمد 

 الهياة العامة ّ   من  دورها في التأثير عل  منار 
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فيضممان المعلومممال عبممر االنترنممل ت هتمم  فممي مجممال التخصممإ الممدقيم لممن يظممل 
ماتوها بالمجان ت وهرية االختيار المتاهة لع ارن تجعل من ضخامتها عبئا ثقيال 
مممن هيممث قممرار ممما يختممار وممما يمكنممع ان يهمممل ت والمممرد المملي يجممم  بيانممال مممن 

معهمما ممممن الممتخلإ ممممما ج ياإلنترنممل   يعمماني عنمممد جلوعممع لامممرز المعلومممال التممم
 يمكنع االعت ناد عنع  

عممميوفر الكتممماع االلكترونمممي نقلمممة نوعيمممة فمممي هجمممم المعلوممممال التمممي تقمممدمها وفمممي 
 تخطي هواجز الرقابة التقليدية  ّ 

مممما تقدممممع تكنولوجيممما االتصمممال ارن ممممن تعمممهيالل ايجابيمممة فمممي عمممالم الصمممهافة  
دام بمممرام  هاعممموبية تعممماعد فمممي والعمممينما والتلازيمممون واأللعممماع اإللكترونيمممة باعمممتخ

الرعمممم والتصممموير والتلممموين والصمممول والموعممميق  والممممؤثرال  يجعمممل اإلبمممداع يأخمممل 
منهممم  جديمممدا فمممي المزاوجمممة بمممين عناصمممر متنوعمممة مثمممل اللمممون والهركمممة والرائهمممة 

 واللمس مما عيكون لع تطبيقاتع في عدة مجاالل مثل :  
 الرعم ّ 

  ضافة الموعيق  ّ 

 ّ  ئق ضافة الروا

  ضافة اللمس ّ 

 خلم ) الواق  االفتراضي ( 

 تهريك الخيال ّ 

 تعلم المهارال األعاعية ّ 

 اختصار الوقل ) الرعوم المتهركة ( ّ 

الجموال نقمل المعمار   فتما  فمي يمد  عبمر الهماتيتااعل اإلنعان مم  الانمون هينمما 
 واعتقبال اإللاعة والتلازيون والرعائل 

 والخدع العينمائية ةالمؤثرال الصوتية والهركي
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 وخاتمة: تضمينات
 

التطورال التكنولوجية وتطبيقاتها في أوضهنا في الصاهال العابقة        
ترمل التهديال التكنولوجية  و  ت اإلبداعمجال االتصال والمعلومال وعالقتها ب

القدرة عل  مواكبة التطورال التكنولوجية لتهعين األداد االتصالي ت وتهديث 
الني  االتصالية ت والعرعة في التعامل م  أركال االتصال الجديدةالمعدال 

 ّ عتطر  تهديال جديدة في مجالي الهرية واإلبداع
 

 يمكننا الخلوإ  ل  ما يلي : للكومن خالل 
من أولويال العمل اإلعالمي الهاد   ل    هرية اإلعالم وهرية التعبير 1ّ

رادتها هي مهكومة بمص و تركيل رأي عام معتنير وملتزم الق األنظمة وا 
ت وللا فين التااعل االتصالي المتا  ارن عيزيد من توفير وعيطرتها وترريعاتها

 ّ هرية االتصال للرعوع واإلعالميين واألفراد 
المعلومال وعهولة الوصول  ليها وفيضانها عو  تطر  تهديال وفرة  2ّ

كتاع اإللكتروني وخصوصا باعتخلام الللعملية التعليمية والتنرئة االجتماعيةّ 
والاضائيال ت مما عياعق المجال للتعر  لخبرال عالمية ويترك الباع واععا 

 ّأمام هرية االختيار وتوعي  ارفاق وتطوير المواهع 



 160 

  ن  دراك  الدور عالميمن أولويال العمل اإلعالمي تركيل رأي عام ّ
د الكرة األرضية واللي تمتد معاهتع عل  امتدا -لوعائل اإلعالم العربية  القومي

كوني في القرية الكونية  عربي أعباد جديدة للوصول  ل  جمهور هاي هّمل -
ع المنافس والملبي لروباتهم مضمونو  المرّبكة  لكترونيا مرتبطة بتكنولوجيا االتصال

 ّ وهاجاتهم
  التوجع العالمي الندماد وعائل اإلعالم المختلاة عيقود  ل  اهتكار وعائل

ثير عل  اعتقاللية القرار اإلعالمي توعل  القضايا المرتبطة االتصال و التأ
 بالتوزي  ت وعل  العيطرة عل  مضامينهاّ  

 ( اإلعالمية هارعائلل) االناتا  في مجال الاضائيال وربكة اإلنترنل يجعل 
 مما والمجتم ت والجماعة الارد معتو   عل  متعددة تأثيرال ولال مميزة طبيعة

 تعتلزم ت فئاتع بمختلف المجتم  عل  وأخالقية اجتماعية معئولية عليها ار ي

 ل أن الهرية في المجتم  ليعل مطلقة ولكنها مرتبطة بالمعئولية  لاتية ضواب 
 .االجتماعية وبالمصلهة العامة

  لقد عالميت معتو   عل  تنافعية طبيعة لال اإلعالمية األنرطة باتل 

 اإلنترنل ربكال وتقدم للك عل  مثاال التليازيونية الاضائية المهطال أصبهل

 الزمة ضرورة اإلعالمي التنافس عالمية أخل فين وللا العالمية هل  عل  مثال   أيضا

بداعع وظرو    مؤععة أي هعابال في  عالمية مما لع تأثير  عل  نوعية األداد وا 
 هرياتع

يمكممن أن نتصممور مجمممل الخممدمال التممي يممتم تقممديمها عبممر رممبكة اإلنترنممل التممي 
 تمكن المرد من الوصول أو الدخول   ليها وزيارتها وهل  بعضها:ي
 ّمواق  المعلومال والاضادال االفتراضية 

                   البريد اإللكتروني   E-Mail 

  الرعائل القصيرة الاورية       S.M.S             
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 خدمال التعوق التجارة اإللكترونيE. Commerce   

      خدمال  عالنيةE. Advertisement 

 المراركة في ور  الدردرة 

  مواق  األلعاع 

 مواق  الموعيق  واألواني 

 مواق  الانون التركيلية 

  المواق  األكاديمية 

 مواق   عالمية تلازيونية وصهاية 

  الوصول  ل  كتع الكترونية 

مواقمم  اعترممارال /طبيممة /لياقممة/ هكوميممة /دوليممة /منظمممال مجتممم  دولممي /هقمموق 
  ويمكممن للمممرد أن يمممدخل  لمم  مواقمم  وعمممائل اإلعممالم والمواقمم  الانيمممة  نعممانّّّال

 والثقافية واألدبية من خالل عدة مواق  أجنبية وعربية مثل :
 

www.Yahoo.com 

www.altavista.com 

www.cnn.com 

www.infoseek.com 

www.amazom.com 

www.google.com 

www.lycos.com 

www.washingtonpost.com 

www.newyorktime.com 

www.ina.com 

www.Arabia.com 

www.sakhr.com 

www.alsaha.com 

www.arab.net 

www.alraddadi.com 
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www.maktoob.com 

www.almisbar.com 

www.arabvista.com 

www.swaah.com 
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 المراجع:
 
 والممدولين خممالل منظمممال العمممل العربممي وثممائم أعاعممية تممم اعتمادهمما ممم اعتمممدل هنمما علمم * 

خممالل الوثممائم الرعمممية األردنيممة كالدعممتور  ومممنالمرممترك مثممل االلكعممو وااليععممكو واليونعممكو 
 األعل  لإلعالمّ المجلسوالميثاق الوطني وقانون 
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 48( إ:   2001ابريل 
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إ -(: االتصال الجماهيري  )عمان: دار الرروق  إ-أ-1999 ) صالق أبوأصب  6ّ
ّ232-234  ) 
/مجلة بي  في و الهل ؟ الصادركيف يخترقون هاعوبك الرخصي ؟ وما ه: فادي عالم  7ّ
 (  2001مارس  -عي
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 19-17إ ّ -والانون وارداع ( إ
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(: اإلنعان لو البعد الواهد ّترجمة جورد طرابيري )بيرول : 1998هربرل ماركوز ) 10ّ
 ّ 101-100دار ارداع ( إّإ

المعمممتقبل الرقممممي: للهوعمممبة األجهمممزة المتعمممددة الوجمممو   مجلمممة بمممي عمممي العربيمممة ينممماير  11ّ
 ( 73: إ  2001

 موعمم الهجمرة  لم  الهاعموع :ممن أنماس جموتنبرغ  لم 2004دّ مهمد عبيمد ئ 12ّ
قرية بيمل ويمتس ورقمة مقدممة  لم  نمدوة العياعمال الثقافيمةوزارة الثقافمة األردنيمة بالتعماون 

 2004/هزيران/17-15م  منظمة اليونعكو
يتفي فريال مهّناتبهث: الهرية والديمقراطية فمي العمالم العربميت منظمور اتصمال  13ّ

عليان ومهمد عبيد  نكتاع: الهرية واإلبداعت تهرير ومراجعة عز الدين المناصرة وهع
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 18ّت إ 2001ت 1المعلوماتيةتدار الاكرت دمرمت  
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 الفصل اخلامس

 
 
 

 الثقافة واملعلوماتية

 تعقيب لعلى ثاث أوراق

 
أوراق ثالثممة لكممل منهمما ممملاقها الخمماإ وأعمملوبها المختلممف مممما ياممر  عليهمما 
أن تكمممون لال رؤ  متباينممممة ّ ولعممممل أهممممم عاممممل مرممممترك بينهمممما لمممميس كونهمممما 

مرمترك فهعمع ت بمل أن كاتبيهما ممارعمون  تتناول مهورا  واهدا  بعنوان رئيس
للكتابمممة اإلبداعيمممة ت ممممن روايمممة ورمممعر وفمممن مقالمممة ونقمممد ّ وهممملا يجعمممل ممممما 
يقدمونممممع لممممع أهميتممممع مممممن واقمممم  صمممملتهم بالكتابممممة خصوصمممما  وانرمممم الهم بممممالهم 

 الثقافي ّ
التزمممممل ورقممممة فخممممري صممممالق بعنمممموان مهممممور النممممدوة ت وكانممممل أرممممبع برممممهادة 

بمي ان ممس فمي تجربمة المعلوماتيمة وتأثيراتهما عليمع رخصية لتجربة مثقمف عر 
ت ولممللك كممان الكاتممع واعيمما  أنممع يكتممع رممهادة عممن تجربممة وال يكتممع بهثمما  فلممم 

 ير ل ناعع باإلطار الركلي للبهث وال للمصادر والمراج  والتوثيمّ
أممما دراعممة مالممق العنمموان فقممد تعممللل تهممل عنمموان فرعممي للمهممور وهممو ثقافممة 

تكنمممو مثقمممف ّ وهمممي جمممادل علممم  رمممكل دراعمممة هيمممث هنممماك الصمممورة ّّّ وال
ماتمممتق وعنممماوين فرعيمممة ومراجممم  ت وهممملا الرمممكل جعمممل همممل  الدراعمممة تقممم  بمممين 

 ورقة فخري صالق الرهادة وورقة مهمد عبد ئ لال الطاب  األكاديميّ
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وكنمل أتمنم  لمو أنهما عمارل فمي أهمد المعمارين العمالاين الرمهادة أو الدراعممة 
نما تعتند  ل  المراج  تقوم بتهديمد اإلهماالل داخمل المنإ ت البهثية التي هي

 وتلتزم كللك بعنوان المهور األعاعي ّ
وألن العنوان الارعي للورقة كان ثقافة الصورة والتكنو مثقف فينع قاد المؤلف 
بعيممدا  عممن المعلوماتيممة ليقمم  فممي هضممن االتصممال / اإلعممالم هينممما دخممل فممي 

هتممل جممزدا  ويممر يعممير مممن ورقتممع وموضمموع موضمموع الاضممائيال والعممينما لت
 التلازيون والعينما مختلف تماما  عن موضوع المعلوماتية ّ

 أما ورقة دّ مهمد عبيد ئ فقد انعطال كللك نهو عنوان فرعي ّ
)) موعم الهجرة  ل  الهاعوع ! من أناس جوتنبرغ  لم  قريمة بيمل ويمتس (( 

هاالتهمممما وهمممو عنمممموان يممممرب  القممممارل مبارممممرة بعنمممموان روايمممم ة الطبيممممع صممممالق وا 
 الاكرية في العالقة بين الرمال والجنوع ّ

ن كانممممل  وهمممي ورقمممة تمتلممممك فمممي عمومهممما خصممممائإ الرمممكل األكممماديمي ت وا 
تهتممماد  لممم  تماعممممك أكبمممر فممممي بنائهممما التنظيمممممي ّ وخصوصممما  أن موضمممموعا  
بهثيا  كان يهتاد  ل  مراجعة لألدبيال في هلا المجمال ت وهنماك الكثيمر ممما 

عنع وخصوصما  مما صمدر بالل مة اإلنجليزيمة ومما أصمدرتع اليونعمكو ممن  كتع
 وثائم هول هلا الموضوع أو ما لع صلة بع ّ

ولعلهمما مالهظممة عامممة أن االعتممماد فممي ورقتممي العممدوان وعبيممد ئ كممان علمم  
الترجممممال التمممي تناولمممل هممملا الموضممموع وهمممي ترجممممال مهمممدودة جمممدا   لا مممما 

الرجوع  ليها في هملا المجمال ت وبكبعمة زر كمان قيعل باألدبيال التي يمكن 
يمكمممن الرجممموع ممممن خمممالل المعلوماتيمممة  لممم  المئمممال ممممن الدراعمممال والوثمممائم 

 المرتبطة بموضوع الثقافة والمعلوماتية / الثقافة واإلنترنل ّ 
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واعمممهوا لممي هنمما أن أقممدم رؤيتممي فيممما يتعلممم بموضمموع الثقافممة والمعلوماتيممة 
 ن خالل مراجعة لألوراق الثالثة معا  ّوهي تقدم رؤية نقدية م

) في  طار ندوة العياعال الثقافية ( ال يمكن النظر  ل  الثقافة والمعلوماتية 
 ال ممن خمالل نظمرة متكاملمة لموضموع الثقافمة والمعلوماتيمة تأخمل فمي اعتبارهمما 

 ما يلي : 
 : التاريم بين المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومال ّ أوالً 
ـــاً  لعالقمممة بمممين الثقافمممة بأنماطهممما المممثالث العليممما والجماهيريمممة والرمممعبية : ا ثاني

 وعالقتها بالمعلوماتية ّ
 : االندماد الهاصل بين وعائل االتصال المختلاة كأقنية للمعلومال ّ ثالثاً 
: التقنيممة المتطممورة فممي كاممادة وهجممم ورخممإ نقممل المعلومممال باعممتخدام  رابعــاً 

 ية ّ الاايبر أوبتكس واألقمار الصناع
: الجانمممممع التامممماعلي لتكنولوجيممممما المعلوممممممال وقمممممدرتها الهاليمممممة  لممممم   خامســـــاً 

مخاطبممة الهممواس العمممعية والبصممرية والرمممية ) وهممي تقنيممة أصممبهل متطممورة 
 ( بينما الهاعة اللمعية في موض  االختبار والتطوير ّ

: الجانممع القممانوني واألخالقممي لممما تقدمممع تكنولوجيمما المعلومممال عبممر  سادســاً 
المواق  المختلاة في اإلنترنل والتي ترممل هقموق التمأليف / المواقم  اإلباهيمة 
/ اختمممراق الخصوصمممية / اعمممت الل األطامممال وا وممموادهم / ّّّّ لممم  وتأثيراتهممما 

 عل  القيم والثقافة العائدة ّ  
:  ن التهممممدي الهقيقممممي خممممالل العقمممممود القادمممممة ينبنممممي علمممم  أعممممماس ســــابعًا 

في أي مجتم  ت وعل  معمتو  دولمي مرتبطمة  المضمون ت والمنافعة عتكون 
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بتعمممويم المضممممون فممممي ظمممل تمممموافر التكنولوجيممما رخيصمممة الممممثمن التمممي تمممموفر 
 اليعر في الدخول  ل  المعلومال ّ

:  ن جوانمممع العممميطرة والمممتهكم فمممي تكنولوجيممما المعلوممممال ليعمممل همممي  ثامنـــاً 
لم   نتمماد العاممل الهاعمم فممي معمألة الثقافممة ولكمن للمك يتعممدا   لم  العمميطرة ع

المعلوممممال وتوزيعهممما ّ ولمممللك فمممين هيمنمممة الرممممال علممم  المعلوماتيمممة تامممر  
 تهديال أعاعية للثقافال المختلاة تعتدعي القدرة عل  التااعل والمواجهة ّ 

:  ن أي ثقافة لها آلياتها في الدفاع عن لاتها ت ونظرة عريعة  ل  مما تاسعًا 
جممال المعلوماتيممة يرينمما  لمم  أي تممم  نجمماز  بجهممود فرديممة وجهممود رعمممية فممي م

همد كانممل هنمماك اعممتجابال إلنرمماد مواقمم  عربيممة ت ألفممراد ومؤععممال خاصممة 
وهكومية ت تجعلنا ال ن صاع ب رهماع تكنولوجيما المعلوممال ولكننما نرمعر بأنمع 
بيمكاننا أن ن لق الخط  في مجال اعمتخدام تكنولوجيما المعلوممال لتكمون آليمة 

 ية وتعزيزهاّووعاد لنقل الثقافة العرب
:  ن موضموع العالقمة بمين اإلبمداع وتكنولوجيما االتصمال ليعمل عالقمة  عاشراً 

صمممراع وال عالقمممة تنمممافر ت  ن المعمممتقبل يرمممير  لممم  أن المبمممدعين وخصوصممما  
أولئك القادمين م  المعتقبل من األجيمال التمي تّربمل فمي أهضمان الهواعميع 

التصمال التااعليمة وقمدرتها واإلنترنل عمو  يايمدون ممن  مكانيمال تكنولوجيما ا
 عل  مخاطبة أرب  هواس عل  األقل ّ

وعممممتظل التكنولوجيمممما هممممي وعمممميلة يمكممممن توظياهمممما بطريقممممة  بداعيممممة ت ممممما دام 
الهمممممس اإلبمممممداعي والموهبمممممة الخالقمممممة موجمممممودة لمممممد  بنمممممي البرمممممر ت والخيمممممال 
اإلنعاني ينمو م  نمو تجاربع ت وتموفر تكنولوجيما المعلوممال فرصما  الختبمار 
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بمممداع كمممما لمممم يختبمممر  اإلنعمممان ممممن قبمممل ت ممممن خمممالل الواقممم  االفتراضمممي ت اإل
 والتااعل م  ارخرين بتجاوز هدود الزمان والمكان ّ

:  ن الصمملة بممين طبيعممة الوعممائل االتصممالية وأعمملوع توظياهمما  حــادي عشــر
ونم  الهياة ت تظل موض  تعاؤل منل أن اقتمر  ماررمال مكلوهمان فرضمياتع 

 األعاعية 
 م قرية كونية ّالعال -
 الرعالة هي الوعيلة ّ -
 الوعائل االتصالية كامتداد للهواس ّ -

تقعيم الوعائل االتصالية  ل  وعمائل عماخنة ووعمائل بماردة ّ وممن ثمم  -
 ال بد من دراعة تأثيرال االتصال في المجتم  وثقافتع ّ

: كما أرار أكثمر ممن باهمث عمتظل قضمية صملة اإلبمداع واله ويمة  ثاني عشر
ترمممكل تهمممديا  ت وعمممتكون العالقمممة الجديمممدة باعمممتخدام الهاعممموع ت بمممل قائممممة و 

وبممالقلم الهاعمموبي  لا كنمما ال نريممد اعممتخدام لوهممال المامماتيق ت وعمميلة لعالقممة 
هعممماس مختلمممف عمممن الطريقمممة التقليديمممة ّّّّّّ نهممما آفممماق  جديمممدة باإلبمممداع ت وا 

فمين عصمر جديدة تخلم  هعاعا  جديدا  وتجربمة جديمدة إلبمداع جديمد ّ ولمللك 
المعلومال يخلم كمما يخلمم كمل عصمر أعمطواتع هعمع تعبيمر دّ نبيمل علمي 
ت ولكمممن اإلبمممداع يهتممماد  لممم  رممميد  ضمممافي للهرفيمممة والمهمممارة المكتعمممبة التمممي 

 يزاولها المهنيون الجدد في عصر المعلومال ّ

وللا فاإلبداع في منج  من خطر تهديد الهرفمي ت  لا امتلمك المبمدع مهمارال 
أعمماليع المعلوماتيممة الجديممدة ووظممف مخزونممع الثقممافي مممما يبممرز التعامممل ممم  

 ه ويتع الثقافية المعتقلة ّ  
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:  ن عمممهولة الوصمممول  لممم  المعلوممممال وفيضمممانها عمممو  تمممؤثر  ثالـــث عشـــر
علمم  طبيعممة اعممت اللنا لهمما ّ ومممن ثممم فممين هجممم البيانممال التممي تتمموافر عممتقود 

تخدامها خرمية أن ي مرنما  ل  الهاجة ليس فق  الوصول  ليها بل  ل  فن اعم
 طوفانها مما يقودنا  ل  الالمباالة بها ّ

:  ن  وواد الترفيع فمي رمبكة اإلنترنمل ت ومما ي موفر  الميمل والروبمة  رابع عشر
الطبيعيمممة للممممرد للراهمممة والتعممملية عمممتقود  لممم  التوجمممع نهمممو المواقممم  الترفيهيمممة 

ألجيمال الجديمدة كاأللعاع والموعيق  وور  الدردرمة ممما يقمود  لم  عمزو  ا
عمممن مواقممم  الثقافمممة الراقيمممة ومواقممم  المعلوممممال الجمممادة وممممن ثمممم فمممين الثقافمممة 

 الجماهيرية تميل  ل  التعطيق وتهدد الثقافة الراقية ّ 
:  ن التعمممدد الثقمممافي وتنوعمممع ال يواجمممع خطمممر االنصمممهار فمممي  خـــامش عشـــر

مممما  بوتقمممة واهمممدة فمممي ظمممل العولممممة االتصمممالية كمممما يتممموهم المممبع  ت بمممل  ن
يتهقم اليوم كما أررنا في أكثر من دراعة في ظل قريمة كونيمة اتصمالية بمأن 
التوجع العالمي يميل  ل  تعزيز الرخصيال القومية ت والتي أعميناها بقبائمل 
القرية الكونية ت هت  فمي الواليمال المتهمدة لمم تعمد وعمائل االتصمال بمما فيهما 

ي المجتممم  ت فممالعرع اإللكترونيمة عامممل صمهر بممل أصممبهل عاممل ترممظية فم
األميركممان يرممماهدون الاضمممائيال العربيمممة ويتاممماعلون مممم  المواقممم  اإللكترونيمممة 

 العربية ّّّّّ  ل  وهكلا األميركان من األصول القومية المختلاة ّ 
:  ن الاجوة القائمة بيننا وبين ال رع في تكنولوجيا المعلوممال  سادش عشر

عقودا   ن لم تكن عقدين فهعع ت وهمي ليعل قرونا  ولكنها في أعوأ أهوالها 
تجربممة  نعممانية عامممة فممي ثقافتهمما والقلممم فممي كتابتهمما ت وبممين األجيممال الجديممدة 

 الهاعوبية التوجع ّ
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:  ن تجربممممة المعلوماتيممممة علمممم  الممممروم مممممن  تاهتهمممما الارصممممة  ســــابع عشــــر
الديمقراطيمممممة للتااعمممممل والتواصمممممل ت  ال أنهممممما فمممممي طبيعتهممممما ال يمكمممممن تجممممماوز 

التممي تامر  الممنإ وتقتمر  الممنإ المامرع واإلهمماالل ممن داخلممع  لمم  العملطة 
 نصوإ أخر  ومواق  أخر  ّ 

:  ن مصممطلق التكنممو مثقممف مصممطلق جممدير بممالتعمم ت ولكممن  ثــامن عشــر
التكنمو مثقممف لميس بالضممرورة أن يكممون خبيمرا  بأعممرار ارلمة ت ولكنممع يجممع أن 

 يكون خبيرا  بمعالجة المعلومال  لكترونيا  ّ
يل هممل  المالهظممال مممن واقمم  األوراق الثالثممة ت ويظممل بعممد همملا قاعممت 

أن مممما قدممممع أدبممماد مممممن رؤيمممة لعالقمممة الثقافمممة بالمعلوماتيممممة  نمممما همممي جممممديرة 
 بالتقدير واألخل في االعتبار هينما يتم  عداد العياعال الثقافية ّ 
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